Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
1. schůze – 11. ledna 2017
RM
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
vzala na vědomí hospodářský výsledek společnosti PRONAP s.r.o. k 30.11.2016, přehled Cash Flow
s výhledem k 31.01.2017, stav závazků a pohledávek k 05.01.2017, plán výroby na měsíc leden 2017,
odpověď vedení společnosti na návrh dodatku ke Kolektivní smlouvě, předloţený výborem ZO OS
KOVO PRONAP, projekt na pořízení čtyřstranné frézy včetně nabídek na její nákup a analýzu
střediska Sesazovna v předloţeném znění, souhlasila na návrh jednatelky společnosti PRONAP s.r.o.
Ing. Renaty Maškové se zachováním výroby sesazenek ve společnosti dle předloţeného návrhu,
schválila předběţně investiční záměr na pořízení čtyřstranné frézy a uložila jednatelce společnosti
PRONAP s.r.o. předloţit RM výsledek výběrového řízení na nákup čtyřstranné frézy včetně návrhu
financování projektu;
souhlasila se zadáním zpracování přípravných a projekčních prací na nové schodiště uvnitř hradu
Radyně dle předloţené nabídky společnosti Atelier Soukup Opl Švehla s.r.o., Plzeň, IČ: 25229869;
vzala na vědomí zápisy zástupců Základní školy, Mateřské školy a Základní umělecké školy ve
Starém Plzenci a Základní a Mateřské školy v Sedlci, příspěvkových organizací, o provedených
opatřeních v návaznosti na kontrole hospodaření těchto organizací, v předloţeném znění;
schválila na základě probíhajícího majetkoprávního vypořádání, uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní
smlouvě č. 6548000312 o pronájmu pozemků ve vlastnictví SŢDC, s. o. parc. č. 206/72, parc.
č. 206/73 a parc. č. 206/74 v k. ú. Starý Plzenec se společností Správa ţelezniční dopravní cesty, státní
organizace, v předloţeném znění;
vzala na vědomí ţádost o propachtování pozemků města parc. č. 275/1 a parc. č. 275/2 v k. ú. Sedlec
u Starého Plzence a uložila na základě evidované ţádosti informovat evidovaného ţadatele a vyzvat
k předloţení stanoviska, provést aktualizaci přehledu zemědělských pozemků beze smluvního uţívání
a poté předloţit RM k rozhodnutí;
vzala na vědomí ţádost o prodej částí pozemků parc. č. 60/2, parc. č. 91/1, parc. č. 89/5 a parc. č.
1413 v k. ú. Starý Plzenec sousedících s pozemky v jeho vlastnictví za účelem zvelebení
neudrţovaného zarostlého pásu pozemků a rozšíření drţavy pozemků a nesouhlasila s poţadovaným
prodejem do doby rozhodnutí o vyuţití předmětné lokality městem;
uložila v návaznosti na poslední přijaté usnesení a upřesnění poţadavku, znovu zveřejnit záměr
prodeje části pozemku parc. č. 1345/34 v k. ú. Starý Plzenec oddělené předloţeným Geometrickým
plánem č. 2667-65/2015 a zajistit zpracování znaleckého posudku na stanovení kupní ceny předmětné
části lesního pozemku, poté předloţit RM;
vzala na vědomí vyjádření Mysliveckého spolku Starý Plzenec a uložila zjistit výši nákladů
spojených se stanovením ceny předmětných pozemků podle znaleckých posudků a projednat smluvní
podmínky rovnocenné směny pozemků včetně společných nákladů se ţadatelem, a poté předloţit RM;
vzala na vědomí smlouvy s obcemi Lhůta, Mokrouše a Tymákov o vytvoření společného školského
obvodu spádové školy pro 2. stupeň ZŠ uzavírané dle § 178 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších
předpisů a uložila předloţit na nejbliţší jednání ZM;
vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ o aktuální změně nařízení vlády č. 37/2003 Sb., kterou
dochází k navýšení částek měsíčních odměn poskytovaných za výkon funkce členům zastupitelstev
územních samosprávných celků a uložila předloţit ke schválení na nejbliţší jednání ZM;
schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy se Statutárním městem Plzní, IČ 00075370, v předloţeném
znění, jejímţ předmětem je zajištění odchytu toulavých a opuštěných zvířat na území města Starý
Plzenec prostřednictvím Městské policie Plzeň;
schválila uzavření smlouvy o dílo na období 2017 – 2021 s Hasičským záchranným sborem
Plzeňského kraje, IČ 70883378, v předloţeném znění, jejímţ předmětem je provádění kontrol, servisu
a pozáručních oprav dýchacích přístrojů pouţívaných JSDH Starý Plzenec;
vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ o chybějícím dopravní označení vymezených úseků
místních komunikací, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
odstraňováním sněhu a náledí, které jsou stanoveny nařízením RM č. 1/2013 a uložila zajistit
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chybějící dopravní označení takto vymezených úseků místních komunikací v souladu s § 27 odst. 5
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů;
souhlasila s podáním ţádosti o dotaci v rámci dotačního titulu Ministerstva zemědělství ČR „Údrţba a
obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny“ pro rok 2017 na opravu hřbitovní zdi a se
zpracováním ţádosti o dotaci a administrací projektu společností DOMOZA projekt s.r.o., IČ:
28145089 dle předloţené nabídky;
souhlasila s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2017 v upraveném znění a uložila předloţit ke
schválení rozpočtové opatření č. 1/2017 na nejbliţší jednání ZM;
stanovila návrh programu jednání 14. zasedání ZM dne 23.01.2017;
schválila uzavření smlouvy s autorem územního plánu města Ing. arch. Oldřichem Fárou o provádění
poradenské a konzultační činnosti pro město Starý Plzenec v roce 2017 v předloţeném znění;
vzala na vědomí informaci o předběţných cenových kalkulacích nákladů na celkovou a částečnou
rekonstrukci městského bytu č. 2 na adrese Ţiţkova 49 ve Starém Plzenci a souhlasila s provedením
celkové rekonstrukce bytu dle předloţeného návrhu a s vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele
zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce bytu č. 2, Ţiţkova 49, Starý
Plzenec;
stanovila ceny za vývoz směsných komunálních odpadů pro právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání, které budou při nakládání s odpady v roce 2017 vyuţívat systém města, ve
výši 2.600 Kč včetně DPH při týdenním vývozu a 1.650 Kč při čtrnáctidenním vývozu jedné nádoby o
objemu 110 či 120 litrů a schválila zmocnění referentky odboru ŢP MěÚ Heleny Šaškové k uzavírání
a podepisování smluv s příslušnými podnikateli pro rok 2017 v předloţeném znění;
souhlasila na základě upozornění občanů s pokácením jednoho smrku ztepilého v Sedlci V Kolonii na
pozemku parc. č. 237/4 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, z důvodu jeho špatného zdravotního stavu;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Dokončení rekonstrukce nemovitosti č.p. 538 restaurace u hradu Radyně
dle projektové dokumentace „Změna stavby před dokončením“ ve sloţení členové: Ing. Milan Froněk,
Ing. Tomáš Honéger, Ivo Hruška náhradníci: Bc. Václav Podrouţek, Bc. Filip Hrubý, Ing. Josef
Koţeluh;
vzala na vědomí předloţené nabídky na zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení
na provedení stavebních úprav souvisejících s výměnou oken a vrat v objektu poţární zbrojnice
č.p. 1116 ve Starém Plzenci a schválila zadání zpracování projektové dokumentace na stavební úpravy
související s výměnou oken a vrat v objektu poţární zbrojnice č.p. 1116 ve Starém Plzenci Ing. Jiřímu
Dolejšovi – projekty staveb a interiérů Plzeň, IČ: 12460168, který předloţil nejvýhodnější cenovou
nabídku;
vzala na vědomí předloţený návrh zásad pro umisťování investic do Průmyslové zóny – Bezručova,
Starý Plzenec a uložila předloţit k projednání na nejbliţší jednání ZM;
vzala na vědomí informaci pověřeného zastupitele, o obsahu materiálu „Úprava návrhu územního
plánu Starý Plzenec na základě výsledků společného jednání“, který byl pořizovatelem MMPOSS dne
2.1.2017 zaslán zpracovateli návrhu Územního plánu Starý Plzenec firmě HaskoningDHV Czech
Republic, spol. s.r.o., Sokolovská č.p.100/94, Praha v předloţeném znění a uložila předloţit materiál
na nejbliţší jednání ZM;
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