Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
7. schůze – 22. března 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 informaci jednatele společnosti Ing. Renaty Maškové o přípravě
investičních projektů, ukončení výběrového řízení na nákup čtyřstranné frézy a jeho výsledku včetně
návrhu financování, předloţené Zásady odměňování zaměstnanců společnosti, organizační schéma,
Cash Flow k 28.02.2017 a hospodářský výsledek společnosti k 28.02.2017 a schválila Finanční plán
společnosti PRONAP s.r.o. na rok 2017, pořízení čtyřstranné frézy LMC 623 C-U od společnosti
LEDERMAC a návrh financování této investice dle předloţeného návrhu;
schválila Deklaraci o vzájemné spolupráci pro rok 2017 se společností Bohemia Sekt, s.r.o. v
předloţeném znění;
souhlasila s instalací telekomunikačních sluţeb do objektu restaurace u hradu Radyně č.p. 538 dle
cenové nabídky ze dne 13.03.2017, předloţené společností Mraknet s.r.o., Starý Plzenec,
IČ: 28055853;
vzala na vědomí materiály týkající se pronájmu lezecké stěny předloţené ředitelkou Základní školy a
mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81 včetně návrhu smlouvy od společnosti Lezení do škol z.s.,
Slaný, IČ: 22762477, nedoporučila pronájmem lezecké stěny do tělocvičny školy od společnosti
Lezení do škol z.s., Slaný, IČ: 22762477, financovaný z prostředků školy s moţností odkoupení za
zůstatkovou hodnotu z důvodu rozporů v návrhu smlouvy, předloţeném financování a nemoţnosti
porovnání konkurenční nabídky a doporučila pro případ trvání zájmu o pronájem a následné
odkoupení lezecké stěny ředitelce školy dojednat se společností Lezení do škol z.s., Slaný úpravu
Smlouvy o pronájmu lezecké stěny podle návrhu upraveného právníkem města a zajistit srovnávací
nabídky za účelem posouzení nabízené ceny lezecké stěny;
schválila zadání opravy komunikace – ulice U Přírodního divadla, Starý Plzenec dle předloţené
nabídky BERDYCH plus spol. s r.o., Praţská 1178/II, Rokycany, IČ: 26373611;
vzala na vědomí informaci SZIF ze dne 21.03.2017 o schválení projektu „Skalní stezka – město Starý
Plzenec“ reg.č. 16/002/08520/232/000245 ke spolufinancování z Programu rozvoje venkova a
souhlasila se zadáním zpracování ţádosti o platbu na projekt „Skalní stezka – město Starý Plzenec“ na
Státní zemědělský intervenční fond dle předloţené nabídky společnosti DOMOZA projekt s.r.o. Plzeň,
IČ: 28145089;
vzala na vědomí vyúčtování Plesu města a ZŠ Starý Plzenec, konaného dne 04.03.2017 v Lidovém
domě se ziskem v částce 58.462 Kč a souhlasila s navýšením rozpočtu K-Centra, městské knihovny o
částku 58.462 Kč dle předloţeného návrhu vedoucí K-Centra;
souhlasila s konáním kulturně historické akce Den Staré Plzně dne 27.05.2017 od 11:00 do 21:00 h a
stanovila vstupné na tuto akci: sníţené 80 Kč (děti 6-15 let, studenti do 26 let, senioři nad 65 let a
osoby ZTP), plné 120 Kč (dospělí), rodinné 250 Kč (2 dospělí a 1 aţ 3 děti od 6 do 15 let);
schválila Smlouvu o umístění psů a koček nalezených na území města Starý Plzenec mezi městem
Starý Plzenec jako objednatelem a JO Radouš, z.s. jako provozovatelem v předloţeném znění;
vzala na vědomí přípis právního zástupce vlastníka pozemku parc. č. 237/157 v k. ú. Sedlec u Starého
Plzence a souhlas s prodejem pozemku za kupní cenu 60 Kč/m2 podle stanovené výkupní ceny
pozemků městem pod komunikacemi, schválila uzavření Smlouvy o právu k provedení stavby nebo
opatření na pozemku vlastníka a Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti inţenýrské sítě
na pozemku jiného vlastníka parc. č. 237/157 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence v předloţeném znění,
stanovila v případě, ţe dojde nejprve k vykoupení pozemku parc. č. 237/157 v k. ú. Sedlec u Starého
Plzence a město se stane jeho vlastníkem, uzavření vlastní Smlouvy o zřízení sluţebnosti inţenýrské
sítě bude pro město jako oprávněného bezpředmětné a uložila předloţit výkup pozemku k rozhodnutí
ZM;
vzala na vědomí další nabídku na prodej spoluvlastnického podílu ve výši 1/6 k celku pozemku
parc.č. 1412/14 a parc.č. 1412/16 v k. ú. Starý Plzenec, souhlasila předběţně s výkupem nabízeného
spoluvlastnického podílu pozemků parc. č. 1412/14 a parc. č. 1412/16 v k. ú. Starý Plzenec, podle
usnesení ZM, které jsou součástí Malostranského náměstí a uložila seznámit vlastníka s citovaným
usnesením ZM, a v případě jeho souhlasu předloţit vykoupení spoluvlastnického podílu k pozemkům
společně k rozhodnutí ZM;
1

vzala na vědomí ţádost společnosti LOKKI International s.r.o. o odkup městského pozemku
pro komerční vyuţití o celkové rozloze cca 5 000 m2 a odložila své vyjádření do doby rozhodnutí o
vyuţití předmětné lokality městem a to na základě usnesení ZM;
schválila uzavření smlouvy o poskytnutí finančního daru v celkové výši 40.000 Kč s Plzeňským
krajem za umístění v krajském kole soutěţe Zlatý erb 2017, v předloţeném znění;
souhlasila na ţádost s neprodleným pokácením Thuje u hrobu č. H 240 a 241 na hřbitově ve Starém
Plzenci z bezpečnostních důvodů;
schválila na návrh odboru ŢP MěÚ Starý Plzenec, s pokácení dvou usychajících okrasných hlohů
v zahradě Základní a mateřské školy v Sedlci u Starého Plzence a s náhradní výsadbou nových
stromků s okrasnými květy;
vzala na vědomí předloţené nabídky na statické posouzení moţnosti nástavby objektu Městského
úřadu, Smetanova 932, Starý Plzenec a schválila zadání statického posouzení moţnosti nástavby
objektu Městského úřadu, Smetanova 932, Starý Plzenec, společnosti Ing. Jiří Šmejkal – statická
kancelář, Tymákov 353, IČ: 12464899, která předloţila nejvýhodnější cenovou nabídku;
vzala na vědomí předloţené nabídky na Provedení VZT při rekonstrukci nemovitosti č.p. 538
Restaurace u hradu Radyně, Starý Plzenec a schválila zadání Provedení VZT při rekonstrukci
nemovitosti č.p. 538 Restaurace u hradu Radyně, Starý Plzenec, společností IPC Klima s.r.o., Dr. P.
Klementa 1257, 330 23 Nýřany, IČ: 27980677, která předloţila nejvýhodnější cenovou nabídku;
souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení na realizaci projektu „Stavební úpravy sociálního
zařízení chlapci v Základní škole ve Starém Plzenci Masarykovo náměstí 54“;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro poptávkové řízení na zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy sociálního zařízení chlapci v Základní škole ve Starém
Plzenci Masarykovo náměstí 54“ ve sloţení členové: Ing. Milan Froněk, Ivo Hruška, Ing. Tomáš
Honéger, náhradníci: Ing. Josef Koţeluh, Bc. Filip Hrubý, Bc. Václav Podrouţek;
vzala na vědomí ţádost předsedy spolku SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec, z.s. o bezplatný
pronájem sokolovny za účelem uskutečnění XVII. ročníku Míčového sedmiboje dvojic
o putovní pohár města Starého Plzence v termínu 29.07.2017 a souhlasila s krátkodobou bezplatnou
výpůjčkou sokolovny v termínu 29.07.2017 spolku SPORTteam DOLI Starý Plzenec, z.s. za účelem
uskutečnění XVII. ročníku Míčového sedmiboje dvojic o putovní pohár města Starého Plzence;
souhlasila s podáním ţádosti o příspěvek na věcné vybavení pro JSDH Sedlec a JSDH Starý Plzenec
v rámci dotačního programu Plzeňského kraje „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Plzeňského kraje v roce 2017“;
vzala na vědomí ţádost Tiskárny SPRINT, Bůţkova 13, Horka nad Moravou, o souhlas s uţitím
znaku města na pohlednicích pro Plzeňský kraj a souhlasila s pouţitím znaku města na pohlednicích
pro Plzeňský kraj za podmínek uvedených v Pravidlech pro uţívání znaku města Starého Plzence;
souhlasila se zadáním zpracování návrhu interiéru včetně 3D modelu a specifikace MŠ Sedlec pro
potřeby výběrového řízení a ostatními úpravami PD v souladu s podmínkami dotace MŠMT Ing. arch.
Pavle Burešové;
schválila Záměr na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení (DUR), stavební povolení
(DSP) a pro provádění stavby (PDPS) na realizaci stavby: „II/180 průtah Starý Plzenec – Bezručova
ulice“ dle návrhu SÚS Plzeňského kraje, v upraveném znění předloţeného návrhu;
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