Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
8. schůze – 5. dubna 2017
RM
souhlasila na návrh vedoucí K-Centra, s konáním pietních aktů k uctění památky obětí světových
válek za účasti představitelů města dle předloţeného časového harmonogramu dne 04.05.2017 a
uložila zajistit úpravu okolí u uvedených památníků včetně údrţby přilehlých záhonů;
souhlasila s poskytnutím bonusu ve výši 4.000 Kč na pronájem sálu sokolovny v roce 2017 Taneční
škole Filip Gregoriades jako kompenzaci za vystoupení na Plesu města a ZŠ Starý Plzenec dne
04.03.2017 a s poskytnutím bonusu ve výši 3.000 Kč za pronájem sokolovny v roce 2017 Taneční
škole Filip Gregoriades jako kompenzaci za vystoupení na Slavnostech svobody na Radyni
06.05.2017;
vzala na vědomí zápisy z jednání komise lesní ze dne 26.01. a 20.02.2017 a zápis z provedené
kontroly lesních porostů ze dne 08.03.2017 v předloţeném znění;
souhlasila na návrh vedoucí K-Centra, s účastí města Starého Plzence na veletrhu cestovního ruchu
Plzeňského kraje ITEP 2017 ve dnech 21. aţ 23.09.2017 v hale TJ Lokomotiva v Plzni, Úslavská 75;
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 cenové nabídky společnosti, pokladní knihu, knihu došlých faktur, zápisy
z výrobních jednání a přehled zaměstnanosti za rok 2016, které byly předloţeny na vyţádání rady
města jednatelkou společnosti Ing. Renatou Maškovou na jednání dne 05.04.2017 v sídle společnosti
PRONAP s.r.o.;
souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Výměna
špaletových oken v budově Základní školy Masarykovo náměstí 54 II. etapa“ dle předloţeného
návrhu;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Výměna špaletových oken v budově Základní školy, Masarykovo náměstí 54 ve Starém
Plzenci – II. etapa“ ve sloţení členové: Ing. Tomáš Honéger, Ing. Milan Froněk, Ivo Hruška a
náhradníci: Bc. Václav Podrouţek, Bc. Filip Hrubý, Mgr. Martina Brejníková;
vzala na vědomí oznámení ředitele Základní školy ve Starém Plzenci o vyhlášení ředitelského volna
z provozních důvodů ve dnech 20.04. a 21.04. 2017. Školní druţina bude pro zájemce zajištěna oba
dny od 7.00 h do 16.00h;
vzala na vědomí ţádost o ukončení nájmu městského bytu v DPS na adrese Havlíčkova 194, Starý
Plzenec ke dni 31.03.2017 a souhlasila s ukončením nájemní smlouvy na byt v DPS na adrese
Havlíčkova 194, Starý Plzenec dohodou ke dni 31.03.2017;
vzala na vědomí ţádost Rodinného centra Dráček, o.s., o ukončení nájmu nebytových prostor
v budově na adrese Raisova 96, Starý Plzenec ke dni 30.06.2017 a souhlasila s ukončením smlouvy o
pronájmu nebytových prostor v budově na adrese Raisova 96, Starý Plzenec dni 30.06.2017
s Rodinným centrem Dráček, o.s.;
vzala na vědomí ţádost o souhlas s provedením úprav kanceláře ČMSS, a.s.
v pronajatých nebytových prostorech na adrese Smetanova 292, Starý Plzenec, souhlasila
s provedením navrhovaných úprav nebytových prostor na adrese Smetanova 292, Starý Plzenec na
základě ţádosti s podmínkou, ţe veškeré náklady budou k tíţi nájemce a nesouhlasila s umístěním
reklamy na fasádě budovy;
vzala na vědomí ţádost ředitele divize Odpady Čechy společnosti ŢSD a. s. o souhlas s provedením
terénních úprav a vyuţitím pozemku města parc. č. 640/1 v k. ú. Starý Plzenec, nesouhlasila
s provedením těchto rozsáhlých terénních a výškových úprav v krajině na území města a s vyuţitím
přístupového pozemku parc. č. 640/1 v k. ú. Starý Plzenec z důvodu budoucího umístění části stavby
vodárenského souboru Ostrá Hůrka v této lokalitě, revitalizace otevřeného koryta a moţného
zhoršením stávající eroze svahu plochy určené pro zemědělské účely a uložila v tomto smyslu
informovat ţadatele;
vzala na vědomí ţádost o zrušení poţadavku pronájmu části pozemku parc. č. 1411/52 v k. ú. Starý
Plzenec před restaurací čp. 57 za účelem umístění restaurační předzahrádky na dobu neurčitou a
zrušila na základě předloţené zprávy ţadatelem, v plném rozsahu své usnesení č. 64 ze dne
08.02.2017,
vzala na vědomí ţádost o potvrzení o zániku předkupního práva k pozemku v k. ú. Starý Plzenec a
souhlasila s vydáním potvrzení o zániku předkupního práva k citovaným pozemkům, které dle
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smluvních podmínek zaniklo uplynutím pětileté lhůty od zápisu vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí jiţ k datu 24.05.2000,
vzala na vědomí, na základě jiţ přijatého usnesení RM, ţádost o nové projednání prodeje části
pozemku parc. č. 1343/21 v k. ú. Starý Plzenec za účelem vybudování biologické čističky odpadních
vod a uložila vyţádat si technické parametry ČOV pro technické posouzení a stanovisko dotčených
vlastníků sítí k prodeji poţadované části pozemku a poté opětovně předloţit RM;
vzala na vědomí předloţené nabídky na částečnou opravu náhonu v k. ú. Sedlec u Starého Plzence,
zaměřenou na havarijní místa a schválila zadání částečné opravy náhonu Starý Plzenec Sedlec,
zaměřenou na havarijní místa, společnosti RL-stav s.r.o., Druţstevní 12, Třemošná, IČ: 27963691,
která předloţila nejvýhodnější cenovou nabídku;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce na realizaci
projektu „Stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Starém Plzenci“ dle zpracované PD projekční
kanceláří - Ing. Jiří Dolejš - projekty staveb a interiérů;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební
práce pod názvem „Stavební úpravy hasičské zbrojnice ve Starém Plzenci“ ve sloţení členové: Ing.
Tomáš Honéger, Ing Milan Froněk, Ivo Hruška, náhradníci: Bc. Filip Hrubý, Mgr. Martina
Brejníková, Bc. Václav Podrouţek;
vzala na vědomí došlé ţádosti obcí Nezbavětice a Šťáhlavy o uzavření veřejnoprávních smluv na
projednání přestupků a nesouhlasila s uzavřením veřejnoprávních smluv na projednání přestupků
s obcemi Nezbavětice a Šťáhlavy z kapacitních důvodů;
souhlasila s květinovou výzdobou umístěnou na vybraných 5 sloupech veřejného osvětlení v prostoru
náměstí města dle nabídky společnosti Ing. Miloslav Štěpán, Loket, IČ: 41677048 v předloţeném
znění;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na podlimitní
veřejnou zakázku na stavební práce „Přístavba a rekonstrukce Základní školy a mateřské školy, Sedlec
81, Starý Plzenec“ ve sloţení členové: Ing. Michal Cvikl, Ing. Tomáš Honéger, Ivo Hruška a
náhradníci: Bc. Václav Podrouţek, Bc. Filip Hrubý, Mgr. Martina Brejníková;
schválila protokol o otevírání obálek a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce bytu č. 2, Ţiţkova 49, Starý Plzenec“
a souhlasila na doporučení hodnotící komise, s uzavřením smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy
k podání nabídek na rekonstrukci bytu č. 2, Ţiţkova 49, Starý Plzenec s vybraným uchazečem LP
doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, Rokycany - Střed, IČ: 29100721;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce na realizaci
projektu „Starý Plzenec – Oprava Luční ulice“ dle zpracované PD projekční kanceláří - Bc. Jan Touš,
Kaznějovská 1206/3, Plzeň, IČ: 88922235 a ulice Ke Hřišti dle zpracované PD Ing. Daniela
Škubalová, projekční kancelář, U Bachmače 29, Plzeň, IČ: 13890450;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební
práce pod názvem „Starý Plzenec – Oprava ulice Luční a Ke Hřišti“ ve sloţení členové: Ing. Tomáš
Honéger, Ing. Milan Froněk, Ivo Hruška, náhradníci: Bc. Filip Hrubý, Mgr. Martina Brejníková, Bc.
Václav Podrouţek;
schválila zadání zpracování projektové dokumentace na realizaci „Osvětlení přechodu pro chodce u
Základní školy ve Starém Plzenci – Ţiţkova ulice“ Projekční kanceláři - Ing. Jan Linhart, Ţihobce 80,
Sušice, IČ: 63540690, dle jím předloţené cenové nabídky;
schválila uzavření smlouvy na zajištění programu a ozvučení kulturně historické akce Den Staré Plzně
konané dne 27.05.2017 se spolkem Rytíři koruny české, z.s., se sídlem Resslova 439/17, Plzeň, IČ:
22683259 dle předloţeného návrhu;
schválila uzavření smlouvy na zajištění moderátora, ozvučení a veterinární kontrolu na kulturně
historické akci Den Staré Plzně konané dne 27.05.2017 s Martinem Cholinským, Mátová 298/17,
Plzeň-Lhota, IČ: 64385876 dle předloţeného návrhu;
souhlasila s nákupem 15 ks licencí kancelářského balíčku MS Office Standard 2016 OLP NL
Government od společnosti AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, Ostrava,
IČ: 47676795 dle nejvýhodnější předloţené cenové nabídky;
souhlasila s uzavřením smlouvy o roznášce informačních/propagačních materiálů s Českou poštou,
s.p. dle předloţeného návrhu;
souhlasila s konáním kulturní akce Bluegrassový den na Radyni dne 24.06.2017 od 15:00 h do 21:00
h a souhlasila s uzavřením smlouvy o uměleckém vystoupení s Vladislavem Ptáčkem, Havelská
511/3, Praha na zajištění programu na akci Bluegrassový den na Radyni dne 24.06.2017 a stanovila
vstupné na uvedenou akci: plné (dospělí) 100 Kč; sníţené (děti 6-15 let, studenti do 26 let, senioři nad
65 let, invalidé) 60 Kč;
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schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – sluţebnosti č. IE-12-0005238/1/VB
na pozemcích města parc. č. 213/5, 213/81, 225/7, 225/38, 225/39, 228/1, 228/78, 228/79, 1430/16,
1430/23, 1430/24 v k. ú. Starý Plzenec se společností ČEZ Distribuce, a. s., v předloţeném znění;
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