Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
21. schůze – 13. července 2016
RM
schválila uzavření Smlouvy č. 38972016 o poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu „Plzeňský
kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2016 “ ve výši 129.000 Kč na pokrytí části
nákladů na realizaci projektu „Starý Plzenec – Městský kamerový systém II. – rozšíření“ ve znění
předloţeného návrhu (RM č. 561/2015);
schválila uzavření Smlouvy č. 39312016 o poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu Plzeňského
kraje „ 2016 Rozšíření kamerového systému klidné pohraničí“ ve výši 112.000 Kč na pokrytí části
nákladů na realizaci projektu „Nákup a instalace jednoho prvku aktivního monitoringu a jeho připojení
do Systému sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel na území Plzeňského kraje“ ve
znění předloţeného návrhu;
schválila uzavření Smlouvy č. HS 28/2016 o poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu Plzeňského
kraje „ Odstraňování havarijních stavů a naléhavých potřeb obcí Plzeňského kraje 2016 “ ve výši
400.000 Kč na pokrytí části nákladů na realizaci projektu „Stavební úpravy sociálního zařízení ZŠ
Starý Plzenec“ ve znění předloţeného návrhu;
schválila uzavření Smlouvy se společností LUBRICANT, s.r.o. Starý Plzenec ve znění předloţeného
návrhu, jejíţ předmětem je reklamní činnost propagující společnost Lubrikant s.r.o. Starý Plzenec
v rámci pořádání kulturně historické akce dne 23.7.2016;
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 Jiráskova
1142, 332 02, Starý Plzenec plán výroby, Cash Flow, přehled závazků a pohledávek k 08.07.2016
v předloţeném znění;
souhlasila s poskytnutím odměny za I. pololetí 2016 ředitelce Základní školy a Mateřské školy Starý
Plzenec, Sedlec 81 v dohodnuté výši, která jí bude vyplacena z rozpočtových prostředků školy;
souhlasila na ţádost ředitelky Základní školy a Mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81
s vybudováním oplocení části pozemku parc. č. 151/3 v k. ú. Sedlec dle zpracovaného geodetického
zaměření, provedením, opravy stávajícího oplocení školní zahrady sousedícího s ulicí zvanou Příční a
s pořízením odpočinkového patra do 2.třídy Mateřské školy dle nabídky společnosti LOKKI
International s.r.o Starý Plzenec z prostředků školy;
souhlasila s bezúplatným nabytím vodovodního řadu pro veřejnou potřebu č. 3209-755141-020519751/1 od soukromých vlastníků, umístěném v pozemcích města parc. č. 277/3, 288/20, 320 a 321/14 a
v pozemcích soukromých vlastníků parc. č. 269/7 a 269/8, vše v k. ú. Sedlec u Starého Plzence a
s uzavřením darovací smlouvy a smlouvy o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě v předloţených
zněních;
vzala na vědomí informaci o provedené evidenci škody v aplikaci Plzeňského kraje „Obnova“
způsobenou přívalovými dešti na poţární nádrţi v majetku města Starý Plzenec, cenovou nabídku
předloţenou provozovatelem vodovodu a kanalizace – VODÁRNA PLZEŇ a.s. na napuštění poţární
nádrţe z veřejného vodovodu a souhlasila s vystavením objednávky společnosti VODÁRNA PLZEŇ
a.s. na napuštění poţární nádrţe z veřejného vodovodu dle cenové nabídky ze dne 08.07.2016;
souhlasila s konáním benefičního představení s názvem „O Radoušově ţití a přeţalostném konci“,
které se uskuteční na hradě Radyni dne 15.09.2016 od 19:00 h do 20:30 h a uložila uzavřít
s pořadatelem akce Ing. Milanem Karpíškem – Best Bohemia Agency, Chrást dohodu o uměleckém
vystoupení ve znění předloţeného návrhu;
souhlasila s prodlouţením a uzavřením nájemních smluv na dobu určitou, od 01.08.2016 do
31.12.2016, na byt na adrese Ţiţkova 49, na 3 byty na adrese Ţiţkova 50, na byt na adrese Smetanova
292 a na 2 byty na adrese Sedlec 99;
vzala na vědomí ţádost pana Ing. Pavla Jindry na prodlouţení smlouvy na pronájem skladu v areálu
sokolovny na adrese Masarykovo nám. 70, souhlasila s prodlouţením smlouvy na dobu určitou a to
do 31.07.2018 a uložila zveřejnit záměr pronájmu skladu v areálu sokolovny na adrese Masarykovo
nám. 70 na úřední desce a po jeho sejmutí předloţit radě města ke stanovení podmínek pronájmu;
souhlasila na základě nabídky firmy ASEKOL a.s., k rozšíření spolupráce a s uzavřením dodatku č. 1
smlouvy o bezplatném zapůjčení tří stacionárních kontejnerů na vyřazené drobné elektrospotřebiče
v předloţeném znění a s jejich rozmístěním na vhodných stanovištích ve městě dle předloţeného
návrhu;
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zrušila usnesení Rady města Starého Plzence č. 38 ze dne 21.01.2015 v části „souhlasí“ a „ukládá“ a
nesouhlasila se zřizováním poţadovaného věcného břemene-sluţebnosti, není proto důvod, neboť
dotčené pozemky v k. ú. Sedlec u Starého Plzence po provedení kolaudace stavby příjezdu k pozemku
ve vlastnictví ţadatelů, jsou vedené jako veřejně přístupná účelová komunikace;
schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-sluţebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu č. IV-12-0010396/VB/001 na pozemcích města parc. č. 86/16, parc. č. 86/19
a parc. č. 86/32, v k. ú. Sedlec u Starého Plzence se společností ČEZ Distribuce, a. s. v předloţeném
znění;
vzala na vědomí, na základě usnesení ZM č. 09.18/2016, předloţený geometrický plán č. 272899/2016 k převodu části pozemku parc. č. 369/2 a části pozemku parc. č. 370/15 v k. ú. Starý Plzenec,
souhlasila předběţně na základě citovaného usnesení ZM a předloţeného geometrického plánu i
s prodejem nově odděleného pozemku parc. č. 370/70 o výměře 3 m2 z pozemku parc. č. 370/15 v k. ú.
Starý Plzenec za kupní cenu ve výši 800 Kč za m2 a uložila zveřejnit záměr města a v případě, ţe se
nepřihlásí jiný zájemce po uplynutí zákonné doby, předloţit k rozhodnutí ZM;
schválila uzavření třístranné smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku města parc. č. 343/75
v k. ú. Starý Plzenec se společností RWE GasNet, s. r. o. a investorem stavby v předloţeném znění;
vzala na vědomí ţádost občanů Luční ulice ohledně pravidel vyváţení ţump z našeho města a
harmonogramu asfaltování této komunikace, vyjádření odboru ţivotního prostředí MěÚ Starý Plzenec
a vyjádření společnosti Vodárna Plzeň, a.s. a uložila prověřit moţnost sníţení provozu fekálních
vozidel v ulici Luční;
souhlasila se zadáním zpracování modernizace interaktivního 3D modelu do webových stránek města
- původní osídlení Starého Plzence za celkovou cenu, která nepřesáhne 20.000 Kč bez DPH, dle
nabídky, kterou předloţil pan Ing. Ivan Klíma;
souhlasila se zadáním zpracování geodetického zaměření výtlačného vodovodního řadu od vrtu do
jímky pod hradem Radyně a situačního plánu pozemku parcelní číslo 210/90 v k.ú. Starý Plzenec dle
předloţených nabídek Dankovič, geodetická kancelář s.r.o. Plzeň;
vzala na vědomí odvolání povinného proti usnesení Okresního soudu Plzeň-jih ze dne 16.06.2016,
sp. Zn. 19 EXE 845/2015;
souhlasila s provedením úpravy části pozemků p.č. 342/14, 342/13 a p.č. 343/96 v ploše cca 11,1 x
3,8 m ve vlastnictví města před domem č.p. 1016 v ulici Dvořákova ve Starém Plzenci poloţením
zámkové dlaţby ve vjezdu do nemovitosti č.p. 1016 a na ostatní ploše poloţením zatravňovacích
tvárnic dle předloţeného návrhu na náklady ţadatele a uložila uzavřít v tomto směru dohodu o
souhlasu s úpravou pozemku mezi městem Starý Plzenec a ţadatelem;
schválila protokol o otevírání obálek a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Starý Plzenec – chodník podél Smetanovy ulice“ a
souhlasila na doporučení hodnotící komise, s uzavřením smlouvy o dílo ve znění příloha č. 4 Výzvy
k podání nabídek na projekt „Starý Plzenec – chodník podél Smetanovy ulice“ s vybraným
uchazečem DYBS Plzeň s.r.o. Plzeň- Křimice, která předloţila nejniţší cenovou nabídku při splnění
všech zadávacích podmínek;
souhlasila s předloţeným návrhem ke stanovení výše odměn pro předsedy a členy komisí
ustanovených pro konání místního referenda konaného ve dnech voleb do Zastupitelstva Plzeňského
kraje a prvního kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky takto: předseda 1.400 Kč a člen
1.100 Kč a uložila tajemníkovi MěÚ předloţit návrh zastupitelům města na nejbliţší zasedání;
souhlasila se zadáním zhotovení oplocení vrtu pod hradem Radyně dle předloţené nabídky
společnosti Ploty Plzeň s.r.o, Vrchlického 1354 Starý Plzenec;
stanovila
a) termín zasedání ZM na pondělí 25. července (pracovní porada členů ZM se bude konat v pondělí
18. července),
b) návrh programu jednání 10. zasedání ZM dne 25.07.2016;
vzala na vědomí „Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území města Starý Plzenec“ zpracovaný
Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje s výhledem do roku 2026, doporučila zadat
zpracování projektových dokumentací pro přístavbu a rekonstrukci ZŠ a MŠ Sedlec a uložila předloţit
„Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území města Starý Plzenec“ zpracovaný Regionální rozvojovou
agenturou Plzeňského kraje s výhledem do roku 2026 na nejbliţší zasedání ZM;
schválila protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na
veřejnou zakázku malého rozsahu na sluţby „Výběr mobilního operátora pro pokrytí potřeb městského
úřadu a jeho příspěvkových organizací sluţbami mobilního operátora“ a souhlasila na doporučení
hodnotící komise, s uzavřením rámcové smlouvy na sluţby „Výběr mobilního operátora pro pokrytí
potřeb městského úřadu a jeho příspěvkových organizací sluţbami mobilního operátora“ s vybraným
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uchazečem Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, 155 00, Praha 5 – Stodůlky, IČ:
25888001 ve znění zveřejněném v nabídce uchazeče;
schválila uzavření dohod vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi městem Plzeň a městem
Starý Plzenec a dále mezi městem Starý Plzenec a společností Vodovod Radyně, a.s. v upravených
zněních předloţených návrhů;
schválila v souladu s čl. 12 přílohy 5A „Smlouvy o nájmu a provozování kanalizací“ uzavření
„Dohody o aktualizaci vstupních údajů“ pro aktualizaci finančních nástrojů (Přílohy 5B a 5C Smlouvy
o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací), a to v ukazatelích za rok 2016 před podpisem
koncesní smlouvy s Vodárnou Plzeň a.s., v předloţeném znění;
souhlasila se zadáním přípravných prací pro výstavbu veřejného osvětlení včetně zemních rozvodů
v ulicích Sládkova, 28. října, Dr. Beneše a Gorkého ve Starém Plzenci, v rámci nových rozvodů
dávaných firmou ČEZ s.r.o. do země při rušení vzdušného vedení, firmě Elektromontáţe Touš s.r.o.,
dle její cenové nabídky;
vzala na vědomí předloţený návrh financování záměru rozšíření kapacity v ZŠ a MŠ Starý Plzenec,
Sedlec 81 zpracovaný tajemníkem MěÚ na základě usnesení ZM a doporučila k financování záměru
rozšíření kapacity v ZŠ a MŠ Starý Plzenec, Sedlec 81 vyuţít národních, případně evropských
dotačních titulů;
souhlasila se zakoupením květinových nádob včetně výsadby rostlin a jejich umístěním před radnicí a
městským úřadem v počtu 6 ks dle předloţeného návrhu Ing. Miloslava Štěpána, Sportovní 541,
Loket;
schválila zajištění výkonu činnosti technického dozoru investora stavby při realizace projektů
„Oprava místních komunikací a jejich částí ve Starém Plzenci a Sedlci“ a „ Starý Plzenec - Chodník
podél Smetanovy ulice“ dle předloţené nabídky společnosti PILSTAV s.r.o., Plzeň;
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