Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
39. schůze – 30. prosince 2015
RM
souhlasila s přijímáním finančních darů městem v roce 2016 na pořádání plesu a jiných kulturních
akcí a se zmocněním vedoucí K-Centra Evy Vlachové k uzavírání a podepisování příslušných
darovacích smluv s dárci pro rok 2016;
souhlasila s uskutečněním Plesu města a Základní školy Starý Plzenec dne 05.03.2016 od 20:00 h do
02:00 h v Lidovém domě ve St. Plzenci a s poskytnutím bonusu ve výši 3.000,- Kč na pronájem sálu
sokolovny v roce 2016 Taneční škole Filip Gregoriades jako kompenzaci za vystoupení na uvedené
akci;
schválila uzavření dodatku č. 3 k úplnému znění smlouvy o provozování veřejného vodovodu a
kanalizace pro veřejnou potřebu se společností VODÁRNA PLZEŇ, a.s., jehož předmětem je
rozšíření předmětu provozování a stanovení doby provozování vodovodu a kanalizace ve městě;
souhlasila s poskytnutím konzultační činnosti v rámci řešení ekonomických procesů ve společnosti
PRONAP s.r.o. pro rok 2016 dle předložené nabídky Ing. Martina Blažka;
vzala na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na projekt „Rozšíření vodovodní sítě
v Sedlci“ a schválila dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR, jehož předmětem je
prodloužení termínu závěrečného vyhodnocení akce do 30.09.2016;
vzala na vědomí zápis č.10/2015 z jednání komise strategického rozvoje a prezentace památek a
souhlasila na doporučení komise s propagací města Starý Plzenec na informačních stojanech
rozmístěných v Plzni dle nabídky společnosti DARUMA s.r.o.;
schválila uzavření Licenční smlouvy s Markem Vanešem - Foto Vaneš j.r. na užití 70 fotografií města
Starý Plzenec v předloženém znění;
souhlasila se zapojením města Starý Plzenec do projektu Spolek karlovských měst a s úhradou částky
8.500,- Kč pro rok 2016;
schválila žádost o zápis ochranné známky „Radouš“ do rejstříku Úřadu průmyslového vlastnictví;
schválila rozpočtové opatření č. 9/2015, kterým se snižují rozpočtové příjmy města v roce 2015 o
částku 2.366,79 Kč;
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