Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
5. schůze – 22. února 2017
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., IČ: 25248111, se sídlem Jiráskova
1142, 332 02, Starý Plzenec neauditovaný hospodářský výsledek společnosti k 31.12.2016 a
hospodářský výsledek společnosti k 31.01.2017, plán výroby na měsíc únor 2017, přehled Cash Flow
s výhledem do 28.02.2017, závazků a pohledávek k 09.02.2017 a zajištění kurzu CZK/EUR
v předloženém znění;
schválila uzavření Smlouvy o dílo mezi městem a společností City Upgrade s.r.o., Dukovany,
IČ: 02756021, jejímž předmětem je zpracování dokumentace pro stavební řízení, provedení stavby a
výkon autorského dozoru při realizaci díla, dle předloženého návrhu;
schválila realizaci II. etapy stavebních úprav sociálního zařízení v Základní škole ve Starém Plzenci,
Masarykovo náměstí 54 v roce 2017 dle předloženého návrhu a souhlasila s podáním žádosti o dotaci
z dotačního programu Plzeňského kraje „Havarijní stavy a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje
2017“ na realizaci projektu „Stavební úpravy sociálního zařízení chlapci v Základní škole ve Starém
Plzenci Masarykovo náměstí 54“;
vzala na vědomí předložené nabídky na montáž zabezpečovacího zařízení do objektu č.p. 538 v
majetku města „Restaurace pod hradem Radyně“ a schválila zadání montáže zabezpečovacího
zařízení do restaurace pod hradem Radyně č.p. 538 dle předložené nabídky Ing. Vladimíra Šlajcha,
Přeštice, IČ: 04116291, který předložil ekonomicky nejvýhodnější nabídku;
souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení na nákup vícemístného nákladního automobilu N2 a na
pořízení nástavby pro potřeby JSDH Starý Plzenec;
schválila zadání výroby 104 ks smaltovaných uličních cedulí k označení dosud neoznačených názvů
ulic dle předložené nabídky Adam Kůžel, Písková Lhota IČ: 02326779 a provedení instalace uličních
cedulí dle předložené nabídky Truhlářství Bohumil Diviš, Starý Plzenec, IČ: 62656902;
vzala na vědomí předložené nabídky na montáž elektropřípojky do dřevostavby objektu u sběrného
dvora v majetku města stojící na pozemku parc. č. st. 669 v k. ú. Sedlec u Starého a zrušení stávající
přípojky z objektu Skansky a.s. a schválila zadání montáže elektropřípojky do dřevostavby objektu
v majetku města stojící na pozemku parc. č. st. 669 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence společností
ELEKTROPAUM s.r.o., Osek, IČ: 26362520 ze dne 21.02.2017, která předložila nejvýhodnější
cenovou nabídku;
schválila zadání montáže vytápění (rozvodů těles a jejich vybavení) v objektu Restaurace pod Radyní
společnosti INTERSEKCE alternativní energie s.r.o., Harantova 1134/17, Plzeň, IČ: 26341905 ze
dne 08.02.2017, která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku;
schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0010719/1 na pozemku
města parc. č. 320 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence se společností ČEZ Distribuce, a. s., v předloženém
znění;
vzala na vědomí žádost a Smlouvu o poskytnutí účelové dotace mezi městem a Plzeňským krajem,
jejímž předmětem je poskytnutí finanční dotace městem ve výši 198.200 Kč na zajištění dopravní
obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2017 v předloženém znění a uložila předložit smlouvu ke
schválení na nejbližší zasedání ZM;
souhlasila s podáním žádosti o nadační příspěvek z Nadace ČEZ na Oranžový přechod před ZŠ Starý
Plzenec v rámci Grantového řízení, které je zaměřeno na podporu zvyšování bezpečnosti formou
instalace osvětlení přechodů pro chodce;
vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ na častá upozornění občanů města na rozblácený povrch
některých místních komunikací v souvislosti s klimatickými podmínkami a uložila zajistit úpravu
povrchu předmětných místních komunikací kamenivem příslušné frakce;
vzala na vědomí zápis stavební komise ze dne 07.02.2017 v předloženém znění;
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