Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
20. schůze – 29. června 2016
RM
schválila uzavření Dohody o změně smlouvy č. 9255910916 D mezi městem Starý Plzenec a Státním
fondem rozvoje bydlení, jejímž předmětem je zkrácení vázací doby z 20 let na 10 let od nabytí právní
moci kolaudačního rozhodnutí na výstavbu nájemních bytů v Bytovém družstvu Andrejšky ve Starém
Plzenci, v předloženém znění;
souhlasila s uzavřením Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci
programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro
rok 2016“ na kulturně historickou akci Den Staré Plzně konanou ve dnech 09.04. a 10.04.2016
v předloženém znění;
souhlasila s uskutečněním akce Radoušovy hry, konané ve spolupráci s Občanským spolkem Hůrka a
Radyně na hradě Radyni a v podhradí dne 17.09.2016 od 13:00 do 18:00 hodin dle předloženého
programu a předběžného rozpočtu;
souhlasila s vytvořením nástěnného kalendáře s názvem „Starý Plzenec 2017 – zajímavá místa“ a
zadáním jeho zhotovení na základě předložené cenově nejvýhodnější nabídky tiskárnou SOS print
s.r.o., Plzeň, v nákladu 600 ks za cenu 26.130,- Kč bez DPH (za grafickou, předtiskovou úpravu a tisk)
a souhlasila s prezentací místních soukromých firem a společností v uvedeném kalendáři včetně
bonusu 20 výtisků kalendáře zdarma za jednorázový poplatek 4.000,- Kč bez DPH a s prodejní cenou
kalendáře ve výši 120,- Kč / ks vč. DPH;
vzala na vědomí zápisy z jednání školské a kulturní komise č. 5 a 6, Pravidla pro navrhování a
udělování ocenění „Osobnost města Starý Plzenec“ a formulář nominace na ocenění a uložila předložit
Pravidla pro navrhování a udělování ocenění „Osobnost města Starý Plzenec“ v upraveném znění
předloženého návrhu a formulář nominace na ocenění k projednání na nejbližší zasedání ZM;
vzala na vědomí odstoupení od realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod
názvem „Stavební úpravy sociálního zařízení v ZŠ Starý Plzenec“, doručené v písemné podobě
společností SILBA – ELSTAV s.r.o, Letkov a souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo ve znění přílohy
č. 4 Výzvy k podání nabídek na projekt „Stavební úpravy sociálního zařízení v ZŠ Starý Plzenec“ s
uchazečem SIPA s.r.o, Skvrňanská 52, Plzeň, IČ:14704668, která předložila druhou v pořadí nejnižší
cenovou nabídku při splnění všech zadávacích podmínek;
schválila rozpočtové opatření č. 4/2016 v předloženém znění, kterým se zvyšují rozpočtové výdaje
města v roce 2016 o částku 80.000,00 Kč;
souhlasila s poskytnutím peněžitých darů členům přestupkové komise Zdeňku Bláhovi a Václavu
Hákovi za jejich práci v komisi v I. pololetí r. 2016 ve výších podle předloženého návrhu;
souhlasila s dotiskem „informační brožury Starý Plzenec a okolí“ v počtu 5.000 ks od dodavatele
Nakladatelství NAVA dle předložené cenové kalkulace, kdy na částečnou úhradu nákladů budou
použity finanční prostředky z dotace v rámci dotačního programu Podpora informačních center na
území PK pro rok 2016;
souhlasila s poskytnutím odměny za I. pololetí 2016 ředitelce Mateřské školy Starý Plzenec
v dohodnuté výši, která jí bude vyplacena z rozpočtových prostředků školy;
vzala na vědomí informaci společnosti KAV a.s. o výplatě dividend z roku 2014 a 2015 ve výši
71.543,36 Kč a uložila vypracovat rozpočtové opatření k tomuto příjmu;
schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poradenské činnosti se společností Grand Thornton
Advisory, a.s., Praha, IČO 26513960 ze dne 22.06.2015 v předloženém znění, jehož předmětem je
prodloužení doby trvání smlouvy do 30.06.2017;
vzala na vědomí oznámení o pojistném plnění poškozeným u 2 pojistných událostí, při kterých došlo
činností zaměstnance města při sekání městské zeleně k poškození skla u osobního vozidla odlétnutím
kamene a k poškození náhrobní desky na místním hřbitově při odstraňování porostu břečťanu ze
hřbitovní zdi a schválila prominutí úhrady spoluúčastí v souhrnné výši 2.000,- Kč za škodu, která byla
způsobena neúmyslně při plnění pracovních povinností;
souhlasila s vystavením objednávky na monitoring projektu „Konsolidace IT a nové služby TC Starý
Plzenec“ po dobu jeho udržitelnosti dle cenové nabídky společnosti CORTIS Consulting s.r.o.,
Teslova 3, Plzeň, IČ: 26397668;
vzala na vědomí v působnosti Valné hromady ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb. o obcích, jako jediný společník společnosti PRONAP s.r.o., IČO: 25248111, se sídlem
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Jiráskova 1142, 332 02, Starý Plzenec, zápis o Výsledku terénní kontroly podle § 10 písmena a)
zákona č. 22612013 Sb., o uvádění dřeva dřevařských výrobků na trh a podle zákona č. 552/1991 Sb.,
o státní kontrole, ve společnosti PRONAP s.r.o. s tím, že nebyly zjištěny žádné závady;
schválila záměr zřízení další komise rady města: komisi lesní;
vzala na vědomí oznámení Pionýrské skupiny Starý Plzenec o termínech pořádání dětských táborů ve
Starém Plzenci v červenci a v srpnu 2016;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro poptávkové řízení na zakázku malého
rozsahu na služby „Výběr mobilního operátora pro pokrytí potřeb městského úřadu a jeho
příspěvkových organizací službami mobilního operátora“ ve složení členové: Ing. Radek Hroch, Mgr.
Iveta Bočanová, Ivo Hruška, náhradníci: Bc. Filip Hrubý, Bc. Václav Podroužek, Petr Křížek;
vzala na vědomí informaci místostarosty o havarijním stavu znečištění vody ve víceúčelové požární
nádrži v Husově ulici ve Starém Plzenci v důsledku splavení bahna při přívalových deštích dne
25.06.2016 a uložila odpovědné osobě, tj. vedoucímu OÚM Luboši Lencovi zajistit nezbytné
náležitosti pro vypuštění a vyčištění požární nádrže v termínu od 01.07.2016 do 05.07.2016;
zrušila usnesení Rady města Starý Plzenec č. 202 ze dne 20.04.2016 v plném rozsahu a souhlasila se
zadáním výroby kopie busty Karla IV. Karlu Granátovi, dle jím předložené nabídky;
vzala na vědomí Usnesení okresního soudu Plzeň-jih, jednací číslo 6 C 406/2015-38 ze dne
28.06.2016 o přerušení soudního řízení ve věci žalobkyně Římskokatolické farnosti Starý Plzenec
proti žalovaným Městu Starý Plzenec a ČR-státnímu pozemkovému úřadu ve věci určení vlastnického
práva;
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