Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
37. schůze – 9. prosince 2015
RM
vzala na vědomí Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec Sedlec 81 za školní
rok 2014/2015;
vzala na vědomí ţádost o ukončení nájmu městského bytu v DPS ke dni 30.11.2015 a souhlasila
s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni 30.11.2015;
souhlasila se zpracováním závěrečného vyúčtování akce „Revitalizace starého hřbitova“ včetně
celkové administrace projektu společností BS-Central s.r.o.;
schválila uzavření plánovací smlouvy na akci: „Zasíťování pozemků Starý Plzenec – Na Čachně“
s firmou STREICHER spol. s r.o. Plzeň;
souhlasila s poskytnutím peněţitých darů členům komise pro občanské a sociální záleţitosti za jejich
práci v II. pololetí 2015 ve výších podle návrhu předsedkyně komise;
schválila na návrh ředitele Základní umělecké školy Starý Plzenec čerpání částky 60.000 Kč z fondu
odměn na částečné uhrazení mzdových nákladů a částky 58.460 Kč z fondu reprodukce majetku na
pořízení drobného hmotného majetku;
souhlasila s poskytnutím odměn za II. pololetí 2015 ředitelce mateřské školy ve Starém Plzenci a
řediteli základní umělecké školy a s poskytnutím odměn za rok 2015 ředitelce základní a mateřské
školy v Sedlci a řediteli základní školy ve Starém Plzenci;
schválila uzavření dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
vodovodů;
schválila uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace 10 tis. Kč městu
z rozpočtu Plzeňského kraje na projekt Den Staré Plzně;
vzala na vědomí výzvu k jednání ve věci předaného návrhu na uzavření plánovací smlouvy na Odbor
hospodářský a investiční Městského úřadu a uložilo zajistit včasné vyrozumění ţadatelů rovněţ
v případech, kdy podání vyţaduje další prověřování v dané věci, které zjevně překročí zákonnou lhůtu
stanovenou k vyřízení;
souhlasila s realizací přepojení sedmi přípojek v části ulic Hálkova a 28.října v rámci prováděného
zokruhování vodovodu Radyňská, Nepomucká, Sládkova, Hálkova a 28. října včetně montáţe
hydrantu dle předloţené nabídky společností OMEGA C+M spol. s. r. o.;
souhlasila s realizací úpravy povrchu části místní komunikace pro pokládku asfaltového povrchu
v ulici Nepomucká dle předloţené nabídky společností OMEGA C+M spol. s. r. o.;
souhlasila s realizací pokládky asfaltového povrchu na část místní komunikace v ulici Nepomucká dle
předloţené nabídky společnosti Robstav stavby k. s. Praha;
vzala na vědomí ţádost o zřízení a vybudování nového kanalizačního a vodovodního řadu k pozemku
v k. ú. Sedlec u Starého Plzence dle přiloţeného situačního plánku a nesouhlasila s jeho vybudováním
v dané lokalitě;
vzala na vědomí ţádost o přidělení bytu v DPS a souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy se
ţadatelem na dobu určitou, od 1.1.2016 do 31.12.2016;
souhlasila s prodlouţením a uzavřením nájemních smluv na dobu určitou, od 1.1.2016 do 31.12.2016,
na 1 byt na adrese Smetanova 292, na 3 byty na adrese Sedlec 99 a na 1 byt na adrese Ţiţkova 49;
vzala na vědomí ţádost o ukončení nájmu městského bytu na adrese Sedlec 99 ke dni 31.12.2015 a
souhlasila s ukončením nájemní smlouvy dohodou ke dni 31.12.2015;
schválila uzavření smluv o dílo na vypracování studií na akci: „Starý Plzenec – Sedlec, chodník
pro pěší podél silnice III/180 23 etapa 1 a 2“ se společností D Projekt, s.r.o. Plzeň;
vzala na vědomí došlé ţádosti o dotaci subjektů Základní škola a mateřská škola Starý Plzenec,
Sedlec ve výši 10.000 Kč, Základní umělecká škola Starý Plzenec ve výši 5.000 Kč, Základní škola
Starý Plzenec ve výši 10.000 Kč, Mateřská škola Starý Plzenec ve výši 10.000 Kč a souhlasila s
poskytnutím dotace subjektům v poţadované výši a s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotace těmto subjektům ve schválené výši v předloţeném znění;
souhlasila v souvislosti se zavedením nového rozvodu elekrické energie s vybudování nových
elektroměrových pilířů pro kaţdou zahrádku v Luční ulici na náklady nájemců zahrádek;
vzala na vědomí udělení 1. místa městu Starý Plzenec v soutěţi „O nejlepší kroniku Plzeňského kraje
2015“ v kategorii „obce nad 1.500 obyvatel“ za kroniku vedenou kronikářkou města a souhlasila
s poskytnutím mimořádného peněţního daru kronikářce města ve výši 8.000 Kč;
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vzala na vědomí zvýhodněnou cenovou nabídku společnosti ATLAS Consulting, spol. s r.o. na tříleté
předplacení servisní smlouvy právního informačního systému CODEXIS uţívaného MěÚ včetně
zvýhodněné nabídky na pořízení doplňků „LIBERIS Gold“, „Citační index CITEX“ a „Okamţitá
aktualizace programu“, souhlasila s předplacením servisní smlouvy podle předloţené nabídky na
tříleté období a s pořízením doplňků za zvýhodněnou cenu a schválila uzavření dodatku č. 2 k servisní
smlouvě programového vybavení CODEXIS;
vzala na vědomí Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření ÚSC Starý Plzenec za rok 2015, při kterém
nebyly zjištěny ţádné chyby a nedostatky;
vzala na vědomí oznámení o pojistném plnění poškozeným u 2 pojistných událostí, při kterých došlo
činností zaměstnanců města při sekání městské zeleně k poškození skla u osobního vozidla odlétnutím
kamene a k poškození skluzavky v areálu ZŠ a MŠ Sedlec a schválila prominutí úhrady spoluúčastí
v souhrnné výši 1.900 Kč za škodu, která byla způsobena neúmyslně při plnění pracovních povinností;
vzala na vědomí informaci o skončení pronájmu zahrádek v Luční ulici k datu 31.12.2015 a uložila
zveřejnit záměr pronájmu obou zahrádek v Luční ulici;
vzala na vědomí ţádost statutárního města Plzně o stanovisko města k prodeji pozemku v k. ú. Starý
Plzenec ve vlastnictví města Plzně jinému zájemci a uložila provést místní šetření;
vzala na vědomí ţádost o uzavření pachtovní smlouvy, na propachtování pozemků města v k. ú. Starý
Plzenec, o vyjádření k nabídce propachtovat pozemky v „průmyslové zóně“ a nabídku
na propachtování všech zemědělských pozemků v majetku města a uložila zpracovat přehledovou
tabulku o pronájmech zemědělské půdy v majetku města a poté předloţit k rozhodnutí RM;
souhlasila s uzavřením darovací smlouvy na získání finančního daru ve výši 20.000 Kč od společnosti
EC-Elektronik spol. s r. o. v předloţeném znění;
souhlasila s vybudováním nového přípojného místa el. energie u kostela sv. Jana Křtitele na
Masarykově náměstí dle předloţené nabídky Elektro Paum, Osek;
vzala na vědomí Zprávu o revizi rozvaděče VO umístěného u trafostanice u řeky ve Starém Plzenci a
souhlasila s jeho komplexní výměnou a vybudováním nového přípojného místa el. energie u
trafostanice u řeky ve Starém Plzenci dle předloţené nabídky Elektro Paum, Osek;
souhlasila s poskytnutím peněţitých darů členům přestupkové komise za jejich práci v komisi v II.
pololetí r. 2015 ve výších podle předloţeného návrhu;
schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě provozu internetové prezentace a poskytování dalších
webhostingových sluţeb se společností Galileo Corporation s.r.o. v předloţeném znění, jehoţ
předmětem je navýšení ceny díla původní smlouvy o 1.800 Kč bez DPH;
vzala na vědomí informaci komise pro občanské a sociální záleţitosti o zamýšleném provedení
tradičních předvánočních návštěv občanů města umístěných v sociálních zařízeních mimo město v 51.
a 52. týdnu 2015 a souhlasila s pořízením vánočních balíčků z prostředků města a s proplacením
cestovních náhrad za pouţití vlastního osobního automobilu k těmto cestám;
vzala na vědomí oznámení ředitelky mateřské školy starý Plzenec o uzavření školy v době
vánočních prázdnin od 23.12.2015 do 03.01.2016;
souhlasila na ţádost ředitelky mateřské školy Starý Plzenec, s přijetím finančního daru 20.000 Kč
poskytovaného škole společností VZV repase s.r.o., Plzeň;
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