Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
38. schůze – 16. prosince 2015
RM
vzala na vědomí Business Plán společnosti PRONAP s.r.o. na období 2016 – 2018/2020, jeho rozbor a
informaci o průběhu jeho zpracování a uložila projednat obsah Business Plánu v pracovní skupině
zřízené radou města a předložit informaci na nejbližší jednání ZM;
vzala na vědomí žádost výboru ZO OS Kovo Pronap Starý Plzenec o přijetí a informování o
ekonomické situaci společnosti v průběhu roku 2015 a navrhovaných řešení v roce 2016 a uložila
přizvat členy výboru na nejbližší jednání rady města v měsíci lednu 2016;
vzala na vědomí žádost společnosti Czech Architecture Week o zapůjčení modelu hradu Radyně na
výstavu „Lidé a architektura v době Karla IV.“ a nesouhlasila se zapůjčením vzhledem ke konání
vlastní akce k výročí 700 let narození Karla IV.;
souhlasila s poskytnutím peněžitých darů členům komise strategického rozvoje a prezentace památek
za jejich práci v II. pololetí 2015 ve výších podle návrhu předsedkyně komise;
souhlasila s poskytnutím peněžitých darů členům školské a kulturní komise za jejich práci v II.
pololetí 2015 ve výších podle návrhu předsedkyně komise;
vzala na vědomí vyúčtování kulturně-historické akce Den Staré Plzně konané dne 03.10.2015;
stanovila pro I. pololetí 2016:
a) termíny schůzí RM ve dnech: 13. a 27. ledna, 10. a 24. února, 9. a 23. března, 6. a 20. dubna,
4. a 18. května, 1., 15 a 29. června,
b) termíny zasedání ZM ve dnech: 14. března a 13. června (pracovní porady členů ZM se budou konat
7. března a 6. června);
vzala na vědomí informaci o jednání se společností Berdych plus spol. s r.o., Rokycany a žádost
společnosti CZ-CARBON PRODUCTS s.r.o. Sedlec o prodej pozemků v lokalitě „Průmyslová zóna
při Bezručově ulici“ a uložila zajistit zpracování studie napojení zóny na dopravní a technickou
infrastrukturu, poté zveřejnit záměr prodeje pozemků v uvedené lokalitě včetně podmínek;
schválila administraci projektu jazykové mutace propagačního spotu a překlady Mgr. Markétou
Formanovou dle předložené nabídky;
vzala na vědomí předložení stanovisek Správy železniční dopravní cesty, státní organizace k záměru
umístit na pozemcích města stavbu napajedla pro zvěř, souhlasila předběžně s prodejem částí
pozemků parc. č. 742/2, 640/27, 677/1 a 677/3 v k. ú. Starý Plzenec o velikosti 1 100 m2 za cenu 60
Kč/m2 a uložila zveřejnit záměr města, dojednat s žadatelem podmínky prodeje a v případě, že se
nepřihlásí jiný zájemce, předložit k rozhodnutí ZM;
souhlasila s poskytnutím peněžitých darů členům stavební komise za jejich práci v roce 2015 ve
výších podle návrhu předsedkyně komise;
vzala na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na projekt „Kanalizace Malá Strana, Sedlec
a rozšíření ČOV Starý Plzenec“ a schválila dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP
ČR, jehož předmětem je prodloužení termínu předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce
„Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec“ do 20.09.2016;
schválila na návrh starostky města finanční odměnu tajemníkovi MěÚ za práci v roce 2015 v navržené
výši;
schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s Jaroslavem Kohoutem o zabezpečení obědů pro občany,
kterým město poskytuje pečovatelskou službu;
souhlasila na žádost ředitelky Základní a Mateřské školy Sedlec s přijetím finančního daru 10.000 Kč
poskytovaného škole panem Karlem Hofmeistrem;
schválila dodatek č. 1 k organizačnímu řádu organizační složky K-Centrum s účinností od 01.01.2016;
schválila dodatek č. 1 k organizačnímu řádu MěÚ s účinností od 01.01.2016;
schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování poradenských činností s Regionální rozvojovou
agenturou Plzeň k projektu „Výstavba sběrného dvora odpadů města Starý Plzenec“, jehož předmětem
je prodloužení trvání smlouvy do 30.04.2015;
vzala na vědomí žádost o přidělení bytu v DPS a souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na dobu
určitou, od 01.01.2016 do 31.12.2016;
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