Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
18. schůze – 15. června 2016
RM
vzala na vědomí Výroční technickou zprávu za rok 2015 společnosti VODÁRNA PLZEŇ, a. s.,
provozující vodohospodářskou infrastrukturu města a uložila předloţit RM návrh na způsob řešení
nedostatků uvedených ve zprávě;
stanovila termíny pro uzavírání občanských sňatků pro období září – prosinec r. 2016 na dny: 10.09.,
01.10., 05.11., 10.12.;
vzala na vědomí předloţený plán výroby společnosti PRONAP s.r.o na měsíc červen 2016, stav Cash
Flow, závazků a pohledávek;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro poptávkové řízení na zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Oprava místních komunikací a jejich částí ve Starém Plzenci a Sedlci“ ve
sloţení členové: Ing. Milan Froněk, Ivo Hruška, Petr Kříţek náhradníci: Ing. Josef Koţeluh, Bc. Filip
Hrubý, Bc. Václav Podrouţek;
souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce podle
ustanovení čl. IV. vnitřní směrnice č. 5/2014 „Metodika přidělování veřejných zakázek“ Oprava
místní komunikace Malostranské náměstí ve Starém Plzenci“ dle projektové dokumentace zpracované
Bc. Janem Toušem;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro poptávkové řízení na zakázku malého
rozsahu na stavební práce “Oprava místní komunikace Malostranské náměstí a Kollárovy ulice ve
Starém Plzenci“ ve sloţení členové: Ing. Milan Froněk, Ivo Hruška, Petr Kříţek náhradníci: Mgr. Iveta
Bočanová, Bc. Filip Hrubý, Bc. Václav Podrouţek;
schválila účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Starý Plzenec k 31.12.2015 a rozdělení
hospodářského výsledku ve výši 53.597 Kč převedením 50% do rezervního fondu a 50% do fondu
odměn podle návrhu ředitele školy;
schválila účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sedlec k 31.12.2015 a rozdělení
hospodářského výsledku ve výši 199.782,30 Kč převedením 60% do rezervního fondu a 40% do fondu
odměn podle návrhu ředitelky školy;
schválila účetní závěrku příspěvkové organizace ZUŠ Starý Plzenec k 31.12.2015 s tím, ţe ztráta ve
výši 15.450,21 Kč bude uhrazena z rezervního fondu na návrh ředitele školy;
schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Starý Plzenec k 31.12.2015 a
rozdělení jejího hospodářského výsledku ve výši 15.847,99 Kč převedením 50% do rezervního fondu
a 50% do fondu odměn;
schválila pořízení programu NEWTON Dictate PROFESSIONAL pro převod hlasu do textu za
maximální cenu do 29.900 Kč včetně DPH;
souhlasila na ţádost ředitelky Mateřské školy Starý Plzenec s přijetím finančního daru 20.000 Kč
poskytovaného škole společností KS - Europe, s. r. o., Šťáhlavy;
souhlasila s prodlouţením a uzavřením nájemních smluv na dobu určitou, od 01.07.2016 do
31.12.2016, na byt na adrese Ţiţkova 50, na byt na adrese Masarykovo nám. 70, na byt na adrese
Havlíčkova 194, na byt na adrese Svatopluka Čecha 1143 a na 3 byty na adrese Sedlec 99;
souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení na veřejnou zakázku „Výměna oken v bytových domech
Ţiţkova č.p. 49 a 50“ v souladu s článkem III. vnitřní směrnice č. 5/2014 - metodika o přidělování
veřejných zakázek;
vzala na vědomí informaci odboru ţivotního prostředí MěÚ o jediném zájemci na podkladě
průzkumu provedeném v Základních a Mateřských školách ve Starém Plzenci a Sedlci, který projevil
zájem o přidělení vzorového zahradního kompostéru a schválila umístění vzorového zahradního
kompostéru do objektu zahrady Základní a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81, na základě
ţádosti ředitelky školy;
vzala na vědomí vyúčtování kulturně historické akce Karel IV. na Radyni, konané 28.05.2016,
předloţené vedoucí K-Centra;
vzala na vědomí výpověď a ukončení dohody č. 010-P/SUO-2002 o uţívání vyhrazené části
veřejného prostranství uzavřené 13.03.2002 včetně uzavřených dodatků ČR-Krajským ředitelstvím
policie Plzeňského kraje, tj. pozemku parc. č. 184/2 v k. ú. Starý Plzenec dnem 30.06.2016;
vzala na vědomí ţádost o zábor veřejného prostranství a pronájem dle situačního snímku o velikosti
cca 3 m2 společnosti PEM Communication s. r. o. za účelem umístění reklamní stojky v rámci
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předvolební kampaně, nesouhlasila s pronájmem poţadované části pozemku parc. č. 1411/10 v k. ú.
Starý Plzenec z důvodů bezpečnostních a zajištění plynulého průchodu, protoţe se jedná o chodník
sousedící s komunikací, souhlasila s umístěním reklamní stojky na vytipované části pozemku parc. č.
2218 v k. ú. Starý Plzenec na dobu určitou od 07.09.2016 do 08.10.2016 při dodrţení všech
legislativní podmínek pro její umístění a úhrady poplatku dle OZV č. 2/2013 o místním poplatku
za uţívání veřejného prostranství a uložila v tomto smyslu informovat ţadatele;
vzala na vědomí potřebu pořídit Územní studii „Smetanova – Za Stadionem I“, schválila
zpracovatele územní studie Ing. arch. Petra Tauše, pořizovatele územní studie Magistrát města Plzně –
odbor stavebně správní, za podmínky získání finančního příspěvku od Magistrátu města Plzně –
odboru stavebně správního a po odsouhlasení obsahu zadání Územní studie radou města, souhlasila s
podáním ţádosti na Magistrát města Plzně – odbor stavebně správní o finanční příspěvek pro úhradu
nákladů za zpracování podkladů pro územní studii a uložila odboru výstavby zaslat ţádost o pořízení
územní studie a o finanční příspěvek;
souhlasila s vystavením objednávky na projekční práce na akci: „Nové odrazové dopravní zrcadlo pro
zvýšení bezpečnosti připojení ulice Sládkova na ulici Nepomucká ve městě Starý Plzenec“ dle cenové
nabídky Bc. Jana Touše, projektování pozemních komunikací, Kaznějovská 3, 323 00 Plzeň,
z 29.04.2016;
vzala na vědomí opětovnou ţádost na úpravu části veřejného pozemku v majetku města, před
domem v ulici Ke hřišti ve Starém Plzenci poloţením zámkové dlaţby v pruhu cca 3,7 x 9 m před
nemovitostí ţadatelů, a to na vlastní náklady, z čehoţ část zpevněné plochy 3,7 x 4 m má slouţit jako
parkovací plocha a část plochy 5 x 3,7 m jako vjezd na pozemek ţadatelů a souhlasila s poloţením
zámkové dlaţby v pruhu cca 5 x 3,7 m pouze v místě stávajícího vjezdu a stávajícího sklopeného
obrubníku před nemovitostí ţadatele v ulici Ke hřišti ve Starém Plzenci, a to na vlastní náklady
ţadatele dle přiloţené situace a s uzavřením Dohody o souhlasu s úpravou pozemku mezi městem
Starý Plzenec a ţadatelem;
vzala na vědomí výsledek kamerových zkoušek provedených na stávající leţaté kanalizaci v Luční
ulici, při kterých byly zjištěny závady a schválila zadání opravy poškozených částí kanalizace v ulici
Luční s následným provedením nových kamerových zkoušek, dle předloţené nabídky společnosti
STRABAG a. s.;
vzala na vědomí zápis z jednání komise pro občanské a sociální záleţitosti ze dne 06.06. 2016;
schválila uzavření dodatku č. 4 k pojistné smlouvě s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna
Insurance Group v předloţeném znění, jehoţ předmětem je pojištění restaurace u hradu Radyně;
schválila protokol o otevírání obálek a protokoly o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou
zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Výměna špaletových oken v budově Základní
školy Masarykovo náměstí 54, I. etapa“ a souhlasila na doporučení hodnotící komise s uzavřením
smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 2 Výzvy k podání nabídek na veřejnou zakázku pod názvem
„Výměna špaletových oken v budově Základní školy Masarykovo náměstí 54, I. etapa“ s vybraným
uchazečem morez stavební s.r.o., Terezie Brzkové 1037/27, Plzeň, která předloţila nejniţší cenovou
nabídku při splnění všech zadávacích podmínek;
vzala na vědomí informaci místostarosty o kritické situaci ve sjízdnosti komunikace v ulici zvané
Strmá v Sedlci a poţadavek občanů na zajištění úpravy jejího povrchu a schválila zadání úpravy
povrchu komunikace v ulici zvané Strmá v Sedlci dle předloţené nabídky společnosti DYBS Plzeň
s.r.o.;
stanovila pro II. pololetí 2016:
a) termíny schůzí RM ve dnech: 13. a 27. července, 10. a 24. srpna, 7. a 21. září, 5. a 19. října,
2., 16. a 30. listopadu, 14. prosince
b) termíny zasedání ZM: pondělí 12. září (pracovní porada členů ZM se bude konat v pondělí 5. září),
pondělí 12. prosince (pracovní porada členů ZM se bude konat v pondělí 5. prosince);
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