Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
22. schůze – 27. července 2016
RM
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, doplněný finanční plán na období 2016 – 2020, rámcové smlouvy s Hasenou a
Decodomem a Jitonou a.s. v předloţeném znění;
schválila uzavření smlouvy o dílo s Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje o.p.s.
v předloţeném znění, jejímţ předmětem je zadáním zpracování ţádosti o dotaci a administrace
projektu „nákup kompostérů pro město“ z Operačního programu Ţivotního prostředí;
souhlasila s názvy dosud oficiálně nepojmenovaných a nově vzniklých ulic v Sedlci a ve Starém
Plzenci: Školní, Tymákovská, Spojovací, Polní, Turistická, Zahradní, Na Výsluní, Mezi Ploty,
Úvozová, Za Dvorem, Příční, Sutická, Ovocná, V Kolonii, Hliněná, Střední, Na Potocích, Cihlářská,
Strmá, Nad Roklí, Lesní, Na Vršku, V Mlází, Na Bělidle, K Jezu, Mechová, Úslavská, Pod Strání a Na
Štice v katastrálním území Sedlec u Starého Plzence,
Kaštanová a Šípková v katastrálním území Starý Plzenec,
a s vymezením ulic dle přiloţených map a uložila předloţit ke schválení ZM s doporučením RM;
souhlasila s uzavřením dohody o splátkách pohledávky města v předloţeném znění;
vzala na vědomí dopis upozorňující na nepřehledné místo na Malostranském náměstí a uložila vyzvat
vlastníka nemovitosti č.p. 99 k zajištění prořezávky vzrostlých keřů, které nebezpečně zasahují do
komunikace;
souhlasila s pořízením nového křovinořezu včetně příslušenství pro sekání městské zeleně
s předpokládanou cenou do 30 tis. Kč vč. DPH;
schválila uzavření příkazní smlouvy mezi městem a společností DOMOZA Projekt s.r.o. ve znění
předloţeného návrhu, jejímţ předmětem je monitoring projektu v rámci Programu rozvoje venkova na
akci „Pořízení štěpkovače pro město Starý Plzenec“;
vzala na vědomí ţádost o odstranění náletových stromů nad vodovodním řadem vedeným přes lesní
pozemek parc. č. 322/1 v k.ú. Starý Plzenec a informaci tajemníka MěÚ o cizím vlastnictví jak
uvedeného lesního pozemku, tak i vodovodního řadu a uložila zajistit odpověď ţadatelce;
souhlasila s vyhlášením poptávkové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce podle
ustanovení čl. IV. vnitřní směrnice č. 5/2014 „Metodika přidělování veřejných zakázek“ Přeloţka
veřejného osvětlení části ulic Sládkova, 28. října, Dr. Beneše a Gorkého ve Starém Plzenci“ dle
projektové dokumentace zpracované ing. Janem Linhartem;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro poptávkové řízení na zakázku malého
rozsahu na stavební práce “Přeloţka veřejného osvětlení části ulic Sládkova, 28. října, Dr. Beneše a
Gorkého ve Starém Plzenci“ ve sloţení členové: Petr Kříţek, Ivo Hruška, Bc. Václav Podrouţek,
náhradníci: Mgr. Iveta Bočanová, Bc. Václav Vajshajtl, Ing. Josef Koţeluh;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro poptávkové řízení na zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Plzenec/Sedlec, prodlouţení vodovodu ulice Smetanova a Příční v k. ú.
Sedlec u Starého Plzence “ ve sloţení členové: Ing. Milan Froněk, Ivo Hruška, Petr Kříţek,
náhradníci: Ing. Josef Koţeluh, Bc. Václav Vajshajtl, Bc. Václav Podrouţek;
vzala na vědomí ţádost paní Mgr. Jaroslavy Tůmové na prodlouţení smlouvy na pronájem
nebytových prostor ve stavbě č.p. 1082 stojící na pozemku p.č.st. 95/2 v k.ú. Starý Plzenec, souhlasila
s prodlouţením smlouvy na dobu určitou a to do 31.8.2017 a uložila zveřejnit záměr pronájmu
nebytových prostor ve stavbě č.p. 1082 stojící na pozemku p.č.st. 95/2 v k.ú. Starý Plzenec na úřední
desce a po jeho sejmutí předloţit radě města ke stanovení podmínek pronájmu;
souhlasila se zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na chodník 2.etapa
Radyňská v úseku Kollárova - Výrovna společností D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Útušice 66,
332 09 Štěnovice, dle předloţené nabídky;
vzala na vědomí ţádost o prodlouţení nájemní smlouvy na byt na adrese Májová čp. 1264 Starý
Plzenec a souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na období od 1.8.2016 do 31.7.2017 na na byt o
velikosti 2+kk v 1.podlaţí domu čp. 1264 v Májové ulici, v obci Starý Plzenec;
vzala na vědomí zadání Územní studie „Smetanova – Za Stadionem I“;
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vzala na vědomí potřebu pořídit Územní studii systému sídelní zeleně města Starý Plzenec, schválila
zpracovatele územní studie Ing. Pavla Šimka (Florart), pořizovatele územní studie Magistrát města
Plzně – odbor stavebně správní, za podmínky vyuţití jako podkladu Generelu zeleně Starý Plzenec
2015 pro zadání a zpracování územní studie a uložila odboru výstavby zaslat ţádost o pořízení územní
studie;
schválila uzavření kupní smlouvy se společností GEMOS CZ, spol. s.r.o., Čelákovice IČ 25065238,
jejímţ předmětem je dodávka a instalace měřiče rychlosti vozidel dle technických parametrů
uvedených v příloze č. 1 v upraveném znění předloţeného návrhu;
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