Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
13. schůze – 29. dubna 2015
RM
vzala na vědomí žádost Pavlíny Krásné o povolení pořádání cyklistických závodů „JumParade 6“ dne
6. června 2015 v době od 09 do 17 hodin v areálu skateparku ve Starém Plzenci a souhlasila
s pořádáním akce na pozemcích města v uvedeném termínu za předpokladu zajištění zdravotní a
pořadatelské služby, pronájmu WC a úklidu pozemků po ukončení akce,
vzala na vědomí hospodářský výsledek společnosti PRONAP s.r.o. za měsíc březen 2015;
souhlasila se zajištěním tradiční pravidelné autobusové dopravy občanů na místní hřbitov v období
červen – říjen 2015 za jednotné jízdné 10,- Kč společností ČSAD autobusy Plzeň, a. s.,
vzala na vědomí zápisy z jednání komisí sportovní a stavební uskutečněných ke dni 23. 3. 2015
v předložených zněních;
schválila uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu Raisova
96 mezi městem a „Rodinným centrem Dráček“ v předloženém znění;
schválila uzavření smlouvy mezi městem a společností TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o.
jejímž předmětem je nájem 2 ks multifunkčních kopírovacích strojů;
vzala na vědomí nabídku dodávky elektřiny ČEZ Prodej s.r.o. na období 01. 01. 2016 – 31. 12. 2017
včetně přehledu spotřeb a úspor finančních prostředků a schválila přijetí nabídky na dodávku elektřiny
v předloženém znění;
vzala na vědomí nabídky dodávky zemního plynu ČEZ Prodej s.r.o. na období 01.01.2016 –
31.12.2017 včetně přehledu spotřeb a úspor finančních prostředků a schválila přijetí nabídky na
uzavření Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu v předloženém znění;
souhlasila s provedením kompletní opravy podlahy budovy muzea v areálu hasičské zbrojnice
v Sedlci za předběžně stanovenou cenu 28.282 Kč, která bude uhrazena ze schváleného rozpočtu
JSDH Sedlec pro rok 2015;
vzala na vědomí informaci místostarosty o nutnosti opravy některých prvků v areálu skateparku a
souhlasila s nákupem materiálu na opravu dle předloženého návrhu;
souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu – Příkopové
vyžínací rameno k traktoru;
souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy na dobu určitou, od 1. 5. 2015 do 30.4.2016, na byt č. 6
na adrese Žižkova 49 s panem Martinem Rákosníkem, na byt č. 2 na adrese Žižkova 50 s panem
Lukášem Ulčem, na byt č. 3 na adrese Havlíčkova 194 s paní Annou Formanovou, na byt č. 4 na
adrese Havlíčkova 194 s paní Zdeňkou Komínkovou, na byt č. 9 na adrese Sedlec 99 s panem
Miroslavem Ilovičným, na byt č. 10 na adrese Sedlec 99 s paní Marií Vykoukalovou, na byt č. 12 na
adrese Sedlec 99 s paní Ivanou Schafferovou, na byt č. 7 na adrese Sedlec 99 s paní Evou Novotnou,
na byt č. 13 na adrese Sedlec 99 s paní Annou Strnadovou, na byt č. 16 na adrese Sedlec 99 s paní
Jitkou Dvořákovou, na byt č. 21 na adrese Sedlec 99 s panem Ladislavem Trhlíkem;
souhlasila s bezplatným poskytnutím tělocvičny v sokolovně, pro SK SPORTteam DOLI Starý
Plzenec na den 25. 6. 2015, za účelem pořádání sportovní soutěže XV. ročníku míčového sedmiboje;
souhlasila se zadáním kosení lučního porostu na Hůrce ve Starém Plzenci dle předložené nabídky
PROSTROM Bohemia s.r.o Plzeň, za stejných podmínek jako v roce 2014;
vzala na vědomí nabídky k náhradní výsadbě okrasných dřevin u bytových jednotek v Nerudově ulici
a souhlasila s výsadbou dřevin dle nabídky firmy Wavelit s. r. o. Praha 5;
vzala na vědomí žádost Ludvíka Karbana o pronájem části pozemku parc. č. 458/3 v k. ú. Starý
Plzenec za účelem umístění slepic a Miroslava Svobody za účelem zajištění přístupu a nesouhlasila
s požadovaným pronájmem pozemku, ve kterém je uložen podzemní zatrubněný kanál a v KN je
veden jako vodní plocha;
vzala na vědomí žádost společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí
o uzavření kupní smlouvy a smlouvy o právu stavby na prodej části pozemku parc. č. 341/167 v k. ú.
Starý Plzenec, na které bude umístěna nová trafostanice a souhlasila předběžně s prodejem části
předmětného pozemku za účelem umístění zděné trafostanice;
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vzala na vědomí dvě došlé nabídky na pronájem objektu bývalé nepoužívané vodárny v Heydukově
ulici postavené na pozemku města parc. č. st. 78/2 v k. ú. Starý Plzenec a souhlasila s uzavřením
nájemní smlouvy na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za roční nájemné ve výši 9 600 Kč
s Ladislavem Sýkorou, který předložil nejvyšší nabídku,
vzala na vědomí došlé žádosti Ivy Dudkové a Marie Markové o pronájem zahrádek v Luční ulici a
schválila uzavření pachtovní smlouvy s manžely Annou Bubeníčkovou Jírovcovou a Josefem
Bubeníčkem za stanovených podmínek na pronájem zahrádky v Luční ulici parc. č. 719/60 v k. ú.
Starý Plzenec;
schválila uzavření pachtovní smlouvy s Václavem Vajshajtlem za stanovených podmínek na pronájem
zahrádky v Luční ulici parc. č. 719/66 v k. ú. Starý Plzenec;
vzala na vědomí informaci o přijatém usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje č. 819/15 ze dne
13.04.2015 a předložený návrh darovacích smluv v souvislosti s majetkoprávním vypořádáním
po provedení rekonstrukce silnice a chodníků v Radyňské ulici a souhlasila předběžně s bezúplatným
nabytím pozemků ve vlastnictví Plzeňského kraje 455/47, 455/48, 1432/11, 1432/12, 1432/13,
1432/14, 1432/15, 1432/16, 1432/17, 1432/18 a 1432/19, a bezúplatným převodem pozemků ve
vlastnictví města 213/95, 213/96, 331/81, 335/100, 1411/3, 1411/81, 1411/82, 1411/51, 1411/65,
1414/5, 1426/17 a 1426/18 Plzeňskému kraji, vše v k. ú. Starý Plzenec;
souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy na dobu určitou, od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2017, na
nebytové prostory v objektu Raisova 96 s SOU obchodu a řemesel s. r. o.;
vzala na vědomí žádost neziskové studentské organizace ESN CZ o mimořádné zpřístupnění hradu
Radyně 9. 5. 2015 v době od 20:00 h do 24:00 h a povolení pořádání závěrečné teambuildingové akce
spojené s grilováním na parkovišti pod hradem Radyní dne 09. 05. 2015 v době od 20:00 h do 24:00 h,
nesouhlasila s mimořádným zpřístupněním hradu Radyně v době od 20:00 do 24:00 h pro účastníky
teambuildingové akce neziskové studentské organizace ESN CZ na Radyni 09. 05. 2015 a souhlasila
s konáním závěrečné části teambuildingové akce neziskové studentské organizace ESN CZ spojené
s grilováním na parkovišti pod hradem Radyní dne 09. 05. 2015 v době od 20:00 h do 24:00 h za
dohodnutých podmínek;
schválila uzavření Smlouvy mezi městem a Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje
pro rok 2015“ v předloženém znění;
schválila uzavření Smlouvy mezi městem a Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2015“ v předloženém
znění;
vzala na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na projekt „Rozšíření vodovodní sítě
v Sedlci“ a schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí ČR v rámci Operačního programu Životního prostředí v předloženém znění;
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