Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
36. schůze – 14. prosince 2016
RM
souhlasila s přijímáním finančních darů městem v roce 2017 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 2017;
vzala na vědomí dopis s požadavkem na pokácení jabloně v Sedlci v ulici Mezi Ploty, nesouhlasila
na základě vyhodnocení zdravotního stavu stromu společností PROSTROM Bohemia s.r.o. Plzeň
s jeho pokácením a uložila provést řádný, odborný redukční a zdravotní řez stromu, zajistit pravidelný
sběr dozrávajícího ovoce a spadaného listí z komunikace a zaslat v tomto smyslu vyrozumění
žadatelům včetně kopie vyjádření společnosti PROSTROM Bohemia s.r.o. Plzeň;
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., IČ: 25248111, se sídlem Jiráskova 1142, 332 02,
Starý Plzenec vzala na vědomí předložený plán výroby společnosti PRONAP s.r.o. na měsíc prosinec
2016, přehled závazků a pohledávek k 05.12.2016 a přehled Cash Flow s výhledem k 31.12.2016;
vzala na vědomí výpověď Smlouvy o dílo č. 2006/0111 o přepravě, odběru a čištění odpadních vod
ze žump a septiků uzavřenou mezi městem a Vodárnou Plzeň, a.s. ze dne 27.02.2006 z důvodu zrušení
této činnosti zajišťované městem;
souhlasila na návrh vedoucí K-Centra, s uskutečněním koncertu hudební skupiny Dan Bárta a Robert
Balcar trio dne 02.05.2017 v Lidovém domě od 19:00 hodin do 21:00 hodin a uzavření smlouvy o
realizaci uměleckého vystoupení dle předloženého návrhu smlouvy;
souhlasila na návrh vedoucí K-Centra, s uskutečněním koncertu hudební skupiny Sestry Havelkovy
kvintet dne 14.02.2017 v BOHEMIA SEKT Centru ve Starém Plzenci od 18:00 hodin do 20:00 hodin
a s uzavřením smlouvy o zajištění uměleckého pořadu formou koncertu v předloženém znění;
vzala na vědomí předběžný plán kulturních akcí města na rok 2017, předložený vedoucí K – Centra;
souhlasila s uskutečněním Plesu města a Základní školy Starý Plzenec dne 04.03.2017 (sobota) od
20.00 h do 02:00 h v Lidovém domě ve St. Plzenci dle předloženého návrhu vedoucí K-Centra a
rozhodla o vydání správního rozhodnutí o udělení výjimky, podle ustanovení čl. III odst. 1 obecně
závazné vyhlášky města č. 1/2015, a to na základě žádosti vedoucí K - Centra Starý Plzenec na
kulturní akci Ples města a Základní školy Starý Plzenec konané dne 04.03.2017 v Lidovém domě ve
Starém Plzenci tak, že konec plesu je stanoven 05.03.2016 ve 02:00 h;
vzala na vědomí žádost o umístění dvou reklamních zařízení na pozemcích města podle situačního
zákresu parc. č. 2180 (případně parc. č. 2178) a parc. č. 1411/47 v k. ú. Starý Plzenec,
nesouhlasí s požadovaným umístěním reklam na předmětných pozemcích, z důvodu bezpečnostního
a rozhledových poměrů křižovatkového napojení a uložila nabídnout žadateli umístění reklamy na
vytipované části pozemku parc. č. 2136/1 v k. ú Starý Plzenec, případně na sloupech veřejného
osvětlení, a poté předložit RM;
schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem části pozemku města parc. č. 1412/1 v k. ú. Starý
Plzenec v předloženém znění;
schválila uzavření pachtovní smlouvy se společností Pláňská zemědělská s. r. o. parc. č. 455/37,
455/38, 455/39, 455/40, 455/41, 455/44, 455/45 a parc. č. 494/2 v k. ú. Starý Plzenec o celkové
výměře 14,4040 ha (RM č. 641/2015, č. 95/2016, č. 297/2016, č. 606/2016 a č. 653/2016)
v předloženém znění;
schválila na základě usnesení ZM 13.09/2012, uzavření dvoustranné kupní smlouvy o prodeji
spoluvlastnického podílu ve výši ½ k celku pozemku parc. č. 375/75 a celého pozemku parc. č. 375/81
a parc. č. 375/90 v k. ú. Starý Plzenec v předloženém znění;
schválila uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu č. IV-12-0011607/VB/002 na pozemku města parc. č. 86/16 v k. ú. Sedlec
u Starého Plzence se společností ČEZ Distribuce, a. s., v předloženém znění;
vzala na vědomí žádost o prodej části pozemku parc. č. 1343/21 v k. ú. Starý Plzenec za účelem
získání manipulačního prostoru k rekreačnímu objektu, nesouhlasila s požadovaným prodejem
z důvodu umístění sítí s ochranným pásmem, souhlasila s pronájmem požadované části předmětného
pozemku o rozměrech 15,5 m x 12,0 m x 21,5 m a uložila seznámit žadatele s tímto návrhem,
v případě jeho souhlasu zveřejnit na úřední desce a poté předložit RM;
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vzala na vědomí žádost o prodej části pozemku parc. č. 345/96 v k. ú. Starý Plzenec za účelem
oddělení domu v jeho vlastnictví od pěší stezky živým plotem, nesouhlasila s požadovaným
prodejem, podle stávajícího platného i návrhu nového územního plánu se na předmětném pozemku
nachází komunikace - spojnice mezi obratišti a uložila informovat žadatele, projednat smluvní
podmínky případného pronájmu části pozemku, a předložit RM k rozhodnutí;
vzala na vědomí nabídku společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. na dodávku elektřiny pro odběrná místa
města Starý Plzenec a souhlasila s přijetím nabídky společnosti ČEZ Prodej, s.r.o. na dodávku
elektřiny pro odběrná místa města Starý Plzenec ze dne 13.12.2016 na období 15.12.2016 do
31.12.2017;
souhlasila s uzavřením a podpisem Dílčí smlouvy o poskytování služeb k Rámcové smlouvě o prodeji
zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet č. 019949 uzavřené dne 27.7.2016 s firmou Vodafone
Czech Republic a.s., Praha, IČ 25788001, na rozšíření služeb o Vozový park „elektronická kniha jízd
do vozidel ve vlastnictví města“;
vzala na vědomí Územní studii „Starý Plzenec – Smetanova – Za stadionem I“, souhlasila s vložením
územní studie pořizovatelem MMP-OSS do evidence územně plánovací činnosti a uložila zaslat
usnesení pořizovateli;
vzala na vědomí Územní studii „Starý Plzenec – Na Čachně“, souhlasila s vložením územní studie
pořizovatelem MMP-OSS do evidence územně plánovací činnosti a uložila zaslat usnesení
pořizovateli;
souhlasila s uzavřením nájemních smluv na byty v majetku města na dobu určitou od 01.01.2017 do
31.12.2017 dle předloženého seznamu;
vzala na vědomí zápis z jednání komise pro občanské a sociální záležitosti ze dne 13.12.2016 a
souhlasila na doporučení komise pro sociální a občanské záležitosti s uzavřením nájemní smlouvy na
dobu určitou, od 01.01.2017 do 31.12.2017, na byt na adrese Svatopluka Čecha 1143, Starý Plzenec;
vzala na vědomí Územní studii systému sídelní zeleně města Starý Plzenec, souhlasila s vložením
územní studie pořizovatelem MMP-OSS do evidence územně plánovací činnosti a uložila zaslat
usnesení pořizovateli;
vzala na vědomí, v souvislosti s ukončením pojištění majetku a odpovědnosti města sjednaného do
31.12.2016, tři nabídky nového pojištění od 01.01.2017 od České pojišťovny, a.s., Hasičské vzájemné
pojišťovny, a.s. a Kooperativy pojišťovny, a.s. zpracované a předkládané smluvní makléřskou
společností ARC FIN, s.r.o. a souhlasila s uzavřením smlouvy o pojištění majetku a odpovědnosti
města na další tříleté období od 01.01.2017 do 31.12.2019 se společností Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group, IČ: 47116617, která předložila nejvýhodnější nabídku;
schválila ve smyslu přílohy č. 3 Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací uzavřenou
mezi městem Starý Plzenec a Vodárnou Plzeň, a.s., způsob vedení evidence výkonových ukazatelů
dle předloženého návrhu;
schválila v souladu s bodem 13.2 (d) Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací
uzavřenou mezi městem Starý Plzenec a Vodárnou Plzeň, a.s., plán výkonových ukazatelů na rok 2017
v předloženém znění;
souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
na dokončení rekonstrukce nemovitosti č.p. 538 restaurace u hradu Radyně dle projektové
dokumentace „Změna stavby před dokončením“;
souhlasila s poskytnutím peněžitých darů členům komise pro občanské a sociální záležitosti a
přestupkové komise za jejich práci v II. pololetí 2016 ve výších podle návrhů předsedů jednotlivých
komisí;
souhlasila s poskytnutím peněžitých darů členům komise stavební, školské a kulturní, strategického
rozvoje a prezentace památek za jejich práci v roce 2016 ve výších dle návrhů předsedů jednotlivých
komisí;
souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem a Ing. Ondřejem Cheníčkem, Starý Plzenec,
IČ 74825071, v předloženém znění, jejímž předmětem je zajištění zimní údržby místních komunikací;
souhlasila s poskytnutím odměn za rok 2016 řediteli ZŠ Starý Plzenec, ZUŠ Starý Plzenec a ředitelce
Mateřské školy Starý Plzenec a ředitelce Základní a mateřské školy Sedlec 81 za II pololetí 2016
v dohodnuté výši, která jim bude vyplacena z rozpočtových prostředků škol;
vzala na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Starý Plzenec o uzavření školy v době
od 23.12.2016 do 02.01.2017;
stanovila pro I. pololetí 2017: a) termíny schůzí RM ve dnech: 11. a 25. ledna, 8. a 22. února, 8. a 22.
března, 5. a 26. dubna, 17. a 31. května, 14. a 28. června,
b) termíny zasedání ZM ve dnech: 23. ledna, 27. března a 19. června (pracovní porady členů ZM se
budou konat 20. března a 12. června);
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