Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
10. schůze – 1. dubna 2015
RM
vzala na vědomí předloţený hospodářský výsledek společnosti PRONAP s.r.o. za měsíc únor 2015;
schválila uzavření smlouvy mezi městem a obchodní společností Plzeňské sluţby s.r.o ve znění
předloţeného návrhu;
schválila uzavření smluv mezi městem a společností Galileo Corporation s.r.o. na pořízení dvou
nových webových stránek pro Hrad Radyně a Rotundu sv. Petra a Pavla ve znění předloţených
návrhů;
vzala na vědomí přehled odběru kameniva včetně účelu jeho vyuţití za rok 2014 a schválila
uzavření kupní smlouvy se společností CEMEX Sand, k. s. v předloţeném znění;
vzala na vědomí písemnou rezignaci na členství v ZM a na funkci předsedkyně kontrolního výboru
ZM Mgr. Ivany Levé na základě předaného rezignačního dopisu ze dne 31. 3. 2015 starostce města a
osvědčila, ţe dnem 1. 4. 2015 nastupuje za člena ZM druhý náhradník z kandidátní listiny volební
strany „Komunistická strana Čech a Moravy“ Vladimír Ouhrabka;
souhlasila na ţádost paní Marie Kabátové s ukončením nájemní smlouvy na byt č. 4 na adrese
Smetanova 292 ve Starém Plzenci ke dni 31. 3. 2015;
vzala na vědomí předloţené vyjádření společnosti GEKON, spol. s.r.o. Plzeň k hydrogeologické
situaci na území hřbitova ve Starém Plzenci;
vzala na vědomí ţádost manţelů Lierových o ukončení pronájmu zahrádky parc. č. 719/66 v k. ú.
Starý Plzenec v Luční ulici a souhlasila s uzavřením Dohody o ukončení nájemní smlouvy k datu 30.
4. 2015;
vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ o učiněných opatření vedoucích ke sníţení bankovních
poplatků města a schválila uzavření smlouvy o zajištění komplexních bankovních sluţeb mezi
městem a Českou spořitelnou a.s. ve znění předloţeného návrhu;
vzala na vědomí protokol České školní inspekce o provedené kontrole v Základní a mateřské škole
v Sedlci ve dnech 16. – 18. 2. 2015 a Oznámení ředitelky o přijatých opatření k odstranění zjištěných
nedostatků;
vzala na vědomí zápisy z jednání sportovní komise č. 1 ze dne 2. 2. 2015 a č. 2 z 2. 3. 2015;
vzala na vědomí ţádost předloţenou předsedkyní představenstva Rodinného centra Dráček o sníţení
nájemného za jím uţívaných nebytových prostor v budově bývalé školy v Raisově ulici čp. 96 a
souhlasila se sníţením měsíčního nájemného za pronájem nebytových prostor na částku 300 Kč
s účinností od 1. 5. 2015,
vzala na vědomí Zápis komise pro občanské a sociální záleţitosti ze dne 24. 3. 2015 v předloţeném
znění;
souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení na zpracování projektové dokumentace pro územní
řízení a stavební povolení na projekt „Přístavba a rekonstrukce objektu ZŠ a MŠ Sedlec;
vzala na vědomí nabídku Regionální televize ZAK na zajištění pořadu Okénko z měst a obcí a
nesouhlasila s objednáním pořadu za cenu dle předloţené nabídky;
vzala na vědomí ţádost o dodatečné informace společnosti 1.SčV,a.s. Příbram v rámci „Výběru
provozovatele vodohospodářského majetku města Starý Plzenec“ a nesouhlasila s poskytnutím
prostor pro zřízení kontaktního místa vzhledem k tomu, ţe město nedisponuje vhodnými prostorami
vyuţitelnými k tomuto účelu;
vzala na vědomí vyjádření k dopisu ze dne 3. 10. 2014 týkající se problematiky BD Andrejšky a
trvala na původní odpovědi zaslané v této věci starostkou města manţelům Matasovým;
vzala na vědomí rozhodnutí Státního fondu ţivotního prostředí ČR o poskytnutí dotace ve výši 4 411
958,86 Kč na realizaci projektu „Výstavba sběrného dvora odpadů města Starý Plzenec“ a schválila
uzavření smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Ţivotního prostředí v předloţeném znění;
souhlasila s nákupem projektoru Epson EB – 585 od společnosti APEKO GROUP s.r.o. dle
předloţené nabídky;

zrušila účinnost Sazebníku úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
schváleného usnesením RM č. 459 ze dne 29. 11. 2011 a stanovila nový Sazebník úhrad za
poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. pro období od 01. 04. 2015 do 31. 12. 2015;
vzala na vědomí podmínky, registraci a rozhodnutí Ministerstva pro místní rozvoj o poskytnutí
dotace k projektu „ Konsolidace IT a nové TC Starý Plzenec“, který je veden v programu IOP Centra
pro regionální rozvoj ČR, CRR – NUS II Jihozápad Písek ve výši 2 919 571 Kč a schválila zadávací
dokumentaci k projektu v předloţeném znění;

