Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
11. schůze – 15. dubna 2015
RM
vzala na vědomí oznámení ředitelky MŠ Starý Plzenec o konání zápisu dětí 21. dubna 2015 v době od
09:00 do 11:00 a od 12:00 do 16:00 hodin v budově školy;
schválila uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu osobního automobilu Škoda Felicia LXI z
majetku Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje do majetku města ve znění předloţeného
návrhu, pro účely vyuţití JSDH Starý Plzenec;
vzala na vědomí protokoly o statických zatěţovacích zkouškách provedených v rámci realizace
projektu „Starý Plzenec - ulice Javorová a Akátová, dopravní infrastruktura pro rodinné domy“ a
souhlasila s provedením sanace skladby komunikace v ulici Akátová společností DYBS Plzeň, s. r. o.
podle jí předloţeného rozpočtu;
souhlasila s provedením oprav výtluků v ţivičném povrchu místních komunikací v Sedlci a Starém
Plzenci dle předloţeného seznamu a cenové nabídky společnosti Streicher, spol s.r.o Plzeň;
vzala na vědomí ţádost Vlastimila Lagrona o povolení k hostování a zajištění tradiční pouti ve Starém
Plzenci podniky lidové technické zábavy a stánkovým prodejem v roce 2015 a souhlasila se
zajištěním pouti za stejných podmínek jako v roce 2014,
vzala na vědomí přehled zakázek společnosti PRONAP s.r.o. na 14. – 18. týden 2015;
souhlasila s prominutím nedobytných pohledávek města v celkové výši 88.815,40 Kč podle
předloţeného Návrhu nedobytných pohledávek k odpisu;
vzala na vědomí předloţené nabídky na nákup skartovacího stroje a souhlasila s pořízením
skartovacího stroje Fellowes AutoMax 500 C dle předloţené nabídky společností Lyreco CE Praha 4;
souhlasila na ţádost velitele JSDH Starý Plzenec, s pořízením setu poţárních hadic v počtu 7 kusů pro
potřeby jednotky z rozpočtových prostředků JSDH Starý Plzenec pro rok 2015 za celkovou cenu cca
17 700 Kč;
souhlasila na ţádost velitele JSDH Starý Plzenec organizační sloţky města s pořádáním oslav 135 let
SDH Starý Plzenec v proluce ve Smetanově ulici s vyuţitím přilehlého parkoviště dne 6. 6. 2015 od
8:00 hod do 18:00 hod;
jmenovala komisi pro otevírání obálek na podlimitní veřejnou zakázku ve zjednodušeném
podlimitním řízení „Konsolidace IT a nové TC Starý Plzenec“ ve sloţení – členové: Ing. Kateřina
Candrová, Bc. Václav Podrouţek a Mgr. Iveta Bočanová a náhradníci: Ing. Alice Bistrá, Petr Kříţek a
Ing. Radek Hroch;
jmenovala komisi pro hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku ve zjednodušeném
podlimitním řízení „Konsolidace IT a nové TC Starý Plzenec“ ve sloţení – členové: Ing. Kateřina
Candrová, Ing. Libor Červený, Bc. Václav Podrouţek, Ing. Milan Froněk a Mgr. Iveta Bočanová a
náhradníci: Ing. Alice Bistrá, Ing. Petr Habán, Bc. Eva Neumannová, Petr Kříţek a Ing. Radek Hroch
vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ o aktuální změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb., kterou
dochází k navýšení částek měsíčních odměn poskytovaných za výkon funkce členům zastupitelstev
územních samosprávných celků;
vzala na vědomí nabídku spoluvlastníků Ing. Stanislava Milda, Ludmily Šimůnkové a Josefa
Trefného na prodej pozemků parc. č. 1439/1 a parc. č. 1439/7 v k. ú. Starý Plzenec, které jsou součástí
místní komunikace a souhlasila předběţně s koupí celých předmětných pozemků na základě usnesení
ZM 14.06/2012 ze dne 25. 06. 2012 za cenu 60 Kč za m2;
schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – sluţebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu na pozemku města parc. č. 2007 v k. ú. Starý Plzenec se společností
ČEZ Distribuce, a. s. v předloţeném znění;
schválila uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a. s. o zřízení věcného břemenesluţebnosti „Starý Plzenec, Smetanova, p.č. 2218 – kNN“ na pozemcích města parc. č. 2216 a 2218
v k. ú. Starý Plzenec v předloţeném znění;
vzala na vědomí ţádost Hany Scheenové o vyjádření města k umístění přístavby rekreačního objektu
v jejím vlastnictví a opětovně o odkoupení části pozemku parc. č. 1345/34 v k. ú. Starý Plzenec,
souhlasila s umístěním přístavby dle situačního snímku na pozemku města a nesouhlasila s prodejem
této části pozemku do provedení skutečného zaměření přístavby;
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souhlasila na ţádost vedoucí K-Centra s uzavřením smlouvy o poskytování sluţeb na zajištění IT
servisu v pokladně na hradě Radyni v době turistické sezóny o víkendech a státních svátcích dle
předloţeného návrhu s poskytovateli Ing. Petrem Habánem, Vojtěchem Říhou a Davidem Skřivanem;
schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z programu „Zachování a obnova kulturních
památek Plzeňského kraje“ ve výši 80 000 Kč na pokrytí části prací na projektu „Restaurátorská
oprava sloupu se sochou Panny Marie Immaculaty a doprovodnými sochami světců“ na Masarykově
náměstí ve Starém Plzenci ve znění předloţeného návrhu;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu „Revitalizace
starého hřbitova, stavební úpravy“ Bc. Jana Kadlecová, Ludmila Georgievová, Václav Podrouţek a
náhradníky Helena Šašková, Petr Kříţek, Václav Vajshajtl;
souhlasila s umístěním reklamního baneru společnosti Bohemia Sekt s.r.o. Starý Plzenec na budovu
v majetku města v ulici Smetanova č.p. 292 dle předloţeného návrhu;
vzala na vědomí ţádost nájemníků bytového domu Ţiţkova 49 ve Starém Plzenci o provedení
udrţovacích oprav a technické zhodnocení stavu bytového domu včetně předpokládané investice na
opravy zpracované panem Romanem Tykvartem a souhlasila s provedením nutných oprav v bytových
domech Ţiţkova 49 a 50 v dohodnutém rozsahu;
vzala na vědomí podnět manţelů Matasových k problematice BD Andrejšky – druţstvo ze dne 8. 9.
2014 a 16. 3. 2015, odpověď starostky města ze dne 3. 10. 2014 a ztotožnila se s touto odpovědí;
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