Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
10. schůze – 17. května 2017
RM
schválila výkaz hodin a výpočet honorářů za práci nezávislých porotců soutěţe o návrh na řešení
přístavby školy a novostavby sportovní haly ve Starém Plzenci a uložila vyplatit odměny ve stanovené
výši na základě fakturace;
vzala na vědomí zápis č. 1 z jednání sportovní komise ze dne 25.04.2017 a návrh financování sportu
ve Starém Plzenci a Sedlci pro rok 2017 předloţený sportovní komisí a doporučila na návrh sportovní
komise rozdělení dotací sportovním organizacím dle předloţeného návrhu;
vzala na vědomí došlé ţádosti subjektů o dotaci, schválila poskytnutí dotace subjektům v upravené
výši z důvodu omezeného mnoţství finančních prostředků a zachování stejné výše příspěvku
ţadatelům jako v předchozích letech: Český kynologický svaz ZKO Starý Plzenec - 200 ve výši
14.000 Kč, Tělocvičná jednota SOKOL Starý Plzenec ve výši 15.000 Kč, SH ČMS - Sbor
dobrovolných hasičů Starý Plzenec ve výši 3.000 Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sedlec ve
výši 20.000 Kč, František Vondráček ve výši 10.000 Kč, TJ Spartak Sedlec z.s. (oddíl hokeje) ve výši
3.000 Kč, Sedlec ţije z.s. ve výši 3.000 Kč, ČSS, z.s. - Sportovně střelecký klub Starý Plzenec ve výši
3.000 Kč, SK SPORT team DOLI Starý Plzenec, z.s. ve výši 15.000 Kč a TJ Spartak Sedlec z.s. (oddíl
tenisu) ve výši 20.000 Kč, Taneční škola Filip Gregoriades z.s. ve výši 13.800 Kč, Martin Makovec ve
výši 1.000 Kč, Obec Šťáhlavy ve výši 7.000 Kč, souhlasila s uzavřením veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace těmto subjektům v upraveném znění a uložila předloţit ţádosti o poskytnutí dotací
přesahující 50.000 Kč k rozhodnutí ZM a doporučuje ZM podle návrhu sportovní komise poskytnutí
dotací takto: Házenkářský klub Bohemia Sekt Starý Plzenec ve výši 45.000 Kč, SK Starý Plzenec z.s.
ve výši 235.000 Kč a TJ Spartak Sedlec z.s. (oddíl rychlostní kanoistiky) ve výši 90.000 Kč;
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 hospodářský výsledek společnosti, Cash Flow k 30.4.2017, závazky a
pohledávky k 04.05.2017, plán Cash Flow k 31.05.2017 a plán objemu výroby na měsíc květem 2017,
v předloţeném znění;
vzala na vědomí oznámení společnosti Bohemia sekt, s.r.o. Starý Plzenec o konání kulturní akce
„Den Bohemia Sektu aneb Rodinné letní odpoledne pro dospělé i špunty“, která se bude konat dne
10. června 2017 od 14:00 h do 22:00 h ve venkovních prostorách společnosti Bohemia Sekt, s.r.o.;
schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci
dotačního programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2017“
na projekt „Propagační tiskový materiál s nabídkou cestovního ruchu ve Starém Plzenci – dotisk“
v předloţeném znění;
souhlasila na ţádost velitele JSDH Starý Plzenec organizační sloţky města s pořádáním poţární
soutěţe o Pohár Starého Plzence v proluce ve Smetanově ulici s vyuţitím přilehlého parkoviště
dne 03.06.2017 od 8:00 do 17:00 h a s připojením do el. rozvaděče v ulici Smetanova;
vzala na vědomí zápis č. 3 z jednání školské a kulturní komise ze dne 24.04.2017;
vzala na vědomí ţádost obce Štěnovický Borek o uzavření smlouvy o vytvoření společného
školského obvodu MŠ a vyjádření ředitelek Mateřské školy Starý Plzenec a Základní školy a mateřské
školy Starý Plzenec, Sedlec 81 k předloţené ţádosti, nesouhlasila s uzavřením smlouvy s obcí
Štěnovický Borek o vytvoření společného školského obvodu MŠ na základě vyjádření ředitelek
Mateřské školy Starý Plzenec a Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81
k předloţené ţádosti a uložila předloţit k rozhodnutí na nejbliţší jednání ZM;
vzala na vědomí oznámení Okresního soudu Plzeň-město o ukončení volebního období přísedící
tohoto soudu – občanky města JUDr. Ivany Pazdiorové dnem 26.07.2017 (viz usnesení ZM
č. 21.09/2013 ze dne 29.07.2013) včetně návrhu na její opětovné zvolení do funkce přísedící na další
čtyřleté období. Jmenovaná se svým zvolením souhlasí a svoji bezúhonnost dokládá aktuálním
výpisem z evidence rejstříku trestů a uložila předloţit návrh na zvolení jmenované do funkce přísedící
soudu na nejbliţší zasedání ZM;
pověřila tajemníka MěÚ dočasně řízením hospodářského a investičního odboru MěÚ s účinností
od 01.06.2017 z důvodu ukončení pracovního poměru Bc. Filipa Hrubého;
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vzala na vědomí návrh Závěrečného účtu hospodaření za rok 2016 a uložila zveřejnit návrh
Závěrečného účtu hospodaření za rok 2016 na úřední desce v předloţeném znění a předloţit návrh
Závěrečného účtu hospodaření za rok 2016 zastupitelstvu města;
schválila protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy sociálního zařízení chlapci v Základní
škole ve Starém Plzenci Masarykovo náměstí 54“ a uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 7
výzvy k podání nabídek se společností LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, 337 01
Rokycany, IČ: 29100721, která předloţila nejvýhodnější cenovou nabídku při splnění všech
zadávacích podmínek;
schválila protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na
zakázku malého rozsahu na dodávku „Pořízení traktoru s čelním nakladačem a návěsem“ a uzavření
Kupní smlouvy ve znění přílohy č. 3 výzvy k podání nabídek se společností STROM PRAHA a.s.,
Lohenická 607, 190 17 Praha-Vinoř, IČ: 25751069, která předloţila nejvýhodnější cenovou nabídku
při splnění všech zadávacích podmínek;
schválila protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení 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“ a uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 2
výzvy k podání nabídek se společností morez stavební s.r.o., Terezie Brzkové 1037/27, 318 00 Plzeň Skvrňany, IČ: 29115850, která předloţila nejvýhodnější cenovou nabídku při splnění všech
zadávacích podmínek;
souhlasila se zadáním výroby velkoplošného tisku 5 ks interaktivních panelů a 7 ks informačních
panelů pro potřebu realizace projektu „Skalní stezka Starý Plzenec“ dle předloţených nabídek
společností Abstrakt s.r.o., Liliová 2109/3, Plzeň, IČ: 25211773;
vzala na vědomí informaci stavebního technika města o havarijním stavu rozvodů vodovodu a
kanalizace v bytovém domě v ulici Ţiţkova 49 ve Starém Plzenci a schválila zadání provedení
výměny stupaček vodovodu a kanalizace v bytovém domě v majetku města, v ulici Ţiţkova 49, ve
Starém Plzenci, (1. PP, 1, 2, 3. NP), dle předloţené nabídky společností
LP doprava a stavby s.r.o., Malé náměstí 100, 337 01 Rokycany, IČ: 29100721;
vzala na vědomí informaci stavebního technika o nevyhovujících teplotních podmínkách v místnosti
pro umístění serveru v budově radnice ve Starém Plzenci, Masarykovo náměstí 121 a o nebezpečí
poškození vybavení serveru a schválila zadání instalace klimatizace do místnosti pro umístění serveru
a přípravny v budově radnice, Masarykovo náměstí 121 ve Starém Plzenci dle předloţené nabídky
firmy Karel Milfort - Servis chlazení, Palackého 709, 336 01 Blovice, IČ: 68807490;
zrušila usnesení rady města č. 224 a 225 ze dne 26.04.2017 v celém rozsahu a souhlasila s
vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce na realizaci stavby:
„Oprava MK a jejich částí ve Starém Plzenci a Sedlci v ulicích Habrmanova, Erbenova, Broţíkova, Ke
Skalce, Zahradní, Spojovací, křiţovatka ulic Tymákovská a Sutická, Náprstkova, Podhradní“ dle
výkazů výměr vypracovaných stavebním technikem města;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební
práce pod názvem „Oprava MK a jejich částí ve Starém Plzenci a Sedlci v ulicích Habrmanova,
Erbenova, Broţíkova, Ke Skalce, Zahradní, Spojovací, křiţovatka ulic Tymákovská a Sutická,
Náprstkova, Podhradní“ ve sloţení členové: Ing. Tomáš Honéger, Ing Milan Froněk, Ivo Hruška,
náhradníci: Bc. Filip Hrubý, Mgr. Martina Brejníková, Bc. Václav Podrouţek;
vzala na vědomí ţádost SOU obchodu a řemesel, spol. s r.o. na prodlouţení nájemní smlouvy na
nebytové prostory v budově na adrese Raisova 96, souhlasila s prodlouţením nájemní smlouvy na
nebytové prostory v budově na adrese Raisova 96 se společností SOU obchodu a řemesel, spol. s r.o.
na dobu určitou a to do 31.7.2019 a uložila zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor v budově na
adrese Raisova 96 na úřední desce a po jeho sejmutí předloţit radě města k uzavření dodatku nájemní
smlouvy;
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