Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
12. schůze – 14. června 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., IČ: 25248111, se sídlem Jiráskova 1142, 332 02,
Starý Plzenec vzala na vědomí řádnou účetní závěrku a výroční zprávu společnosti PRONAP s. r. o.,
za rok 2016, Plán Cash Flow na měsíc červen 2017, přehled závazků a pohledávek dle splatnosti
k 08.06.2017 a plán výroby společnosti na měsíc červen 2017 v předloţeném znění, schválila
rozdělení zisku vytvořeného v roce 2016 ve výši 745.855,81 Kč ve prospěch kapitoly „Nerozdělený
zisk z minulých let“, určila v souladu s § 17 odst. 1) zákona č. 93/2009 Sb. pro účetní období 2017
auditorskou společnost a.t.c. auditorská a daňová kancelář s.r.o., číslo licence 172, zastoupenou Ing.
Pavlem Holubem a uložila předloţit materiály k seznámení na nejbliţší jednání ZM;
vzala na vědomí zápis č. 4 z jednání školské a kulturní komise ze dne 22.05.2017;
schválila uzavření Smlouvy č. K099/17 o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje
v rámci dotačního programu „Podpora kultury v Plzeňském kraji pro rok 2017“ na programové
zajištění kulturně historické akce Den Staré Plzně 27.05.2017;
vzala na vědomí informaci Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje o.p.s. o neposkytnutí
dotace na nákup kompostérů z OPŢP a souhlasila na základě nabídky Regionální rozvojové agentury
Plzeňského kraje o.p.s., se zadáním zpracování ţádosti o dotaci na „Nákup kompostérů pro město
Starý Plzenec“ do probíhající 68. výzvy Ministerstva ţivotního prostředí v rámci Operačního
programu Ţivotního prostředí 2014 - 2020;
souhlasila s uskutečněním akce Keltský den na hradu Radyně dne 22.07.2017 od 13:00 do 21:00
hodin dle programu předloţeného Keltskou společností Vousův kmen, z.s. a schválila uzavření
dohody o uměleckém vystoupení s Keltskou společností Vousův kmen, Velký Malahov 28, IČ:
27042031 v předloţeném znění;
schválila na základě nabídky společnosti SERW, spol. s.r.o. Sedlec nákup nákladního valníkového
tandemového přívěsu SVAN CHTP10V-17,5, MTVAL RZ PJH 44-28 pro potřeby města a uložila
zajistit zpracování kupní smlouvy na nákup nákladního přívěsu SVAN CHTP10V-17,5, MTVAL, RZ
44-28 a předloţit radě města ke schválení;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce na realizaci
projektu „Hřbitov Starý Plzenec – stavební a sadovnické úpravy“ dle zpracované PD projekční
kanceláří Bc. Jana Kadlecová, DiS. č.12/2015;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební
práce pod názvem „Hřbitov Starý Plzenec – stavební a sadovnické úpravy“ ve sloţení členové: Ing.
Tomáš Honéger, Ing. Milan Froněk, Ivo Hruška, náhradníci: Jan Král, Mgr. Martina Brejníková, Bc.
Václav Podrouţek;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce na realizaci
projektu „Osvětlení přechodu pro chodce u Základní školy ve Starém Plzenci – Ţiţkova ul.“ dle
zpracované PD Projekční kanceláří Ing. Jan Linhart, Ţihobce 80, 342 01 Sušice, IČ: 63540690;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební
práce pod názvem „Osvětlení přechodu pro chodce u Základní školy ve Starém Plzenci – Ţiţkova ul.“
ve sloţení členové: Ing. Tomáš Honéger, Ing. Milan Froněk, Ivo Hruška, náhradníci: Jan Král, Mgr.
Martina Brejníková, Bc. Václav Podrouţek;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce na realizaci
projektu „Výstavba vodovodu a kanalizace V Kolonii, k. ú. Sedlec u Starého Plzence„ dle zpracované
PD Projekční kanceláři Ing. Josef Mašek, Ke hřišti 896, 332 02 Starý Plzenec,
IČ: 10360883;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební
práce pod názvem „Výstavba vodovodu a kanalizace V Kolonii, k. ú. Sedlec u Starého Plzence“ ve
sloţení členové: Ing. Tomáš Honéger, Ing. Milan Froněk, Ivo Hruška, náhradníci: Jan Král, Mgr.
Martina Brejníková, Bc. Václav Podrouţek;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce na realizaci
projektu „Výstavba chodníků – Školní ulice, k. ú. Sedlec u Starého Plzence, I. etapa“ dle zpracované
PD Projekční kanceláří, Komunikace Ing. Jana Přibáňová, Karlovarská 82, 323 00 Plzeň,
IČ: 41683170;
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jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební
práce pod názvem „Výstavba chodníků – Školní ulice, k. ú. Sedlec u Starého Plzence, I. etapa“ ve
sloţení členové: Ing. Tomáš Honéger, Ing. Milan Froněk, Ivo Hruška, náhradníci: Jan Král, Mgr.
Martina Brejníková, Bc. Václav Podrouţek;
souhlasila s poskytnutím peněţitých darů členům komise pro občanské a sociální záleţitosti za jejich
práci v I. pololetí 2016 ve výších podle návrhu předsedkyně komise;
souhlasila s poskytnutím odměn za I. pololetí 2017 řediteli ZŠ Starý Plzenec a ředitelce Mateřské
školy Starý Plzenec v dohodnuté výši, která jim bude vyplacena z rozpočtových prostředků škol;
vzala na vědomí rozhodnutí ředitelky Mateřské školy Starý Plzenec o stanovení výše úplaty za
předškolní vzdělávání dítěte na období 01.09.2017 - 31.08. 2018 na částku 400 Kč měsíčně;
vzala na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Starý Plzenec o zařazení dětí k předškolnímu
vzdělávání na školní rok 2017/2018 v předloţeném znění a o uzavření školy v době prázdnin od
17.07.2017 do 18.08.2017;
souhlasila na ţádost ředitelky MŠ Starý Plzenec, s udělením výjimky ze stanoveného počtu dětí ve
třídě ze stávajících 24 na 28 dětí pro školní rok 2017/2018 podle § 23 odst. 3 školského zákona
č. 561/2004 Sb. a § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání;
souhlasila na základě ţádosti s výpovědí z nájmu bytu Raisova 96 ve Starém Plzenci dohodou ke dni
30.06.2017;
nesouhlasila s konáním historické akce Středověký den na Radyni dne 26.08.2017 za podmínek
předloţených spolkem Rytíři koruny české, se sídlem Resslova 439/17, Plzeň o.s.;
souhlasila se zadáním administrace nadlimitního jednacího řízení bez uveřejnění na zpracování
projektové dokumentace přístavby základní školy a novostavby sportovní haly, navazujícího na soutěţ
o návrh na řešení přístavby školy a novostavby sportovní haly ve Starém Plzenci dle předloţené
nabídky JUDr. Tatiany Jiráskové, AK Svejkovský, Kabelková, Šlauf a spol, Plzeň - Východní
Předměstí, Kamenická 2378/1, IČ: 26362066;
vzala na vědomí informaci vedoucí K-Centra o vyúčtování kulturně-historické akce Den Staré Plzně
konané dne 27.05.2017;
schválila uzavření smlouvy č. 21772017 mezi městem a Krajským úřadem Plzeňského kraje o
poskytnutí účelové dotace na projekt s názvem Péče o VKP Ostrá Hůrka v předloţeném znění;
schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 558371/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru
elektrozařízení se společností ASEKOL a.s., Praha 4, IČ: 27373231, v předloţeném znění;
vzala na vědomí ţádost o odkoupení bytů do osobního vlastnictví, případně sepsání smlouvy o
předkupním právu nájemníků bytového domu Ţiţkova 49, Starý Plzenec a nesouhlasila v současné
době s prodejem bytů v majetku města;
vzala na vědomí ţádost na pronájem nebo prodej pozemku za účelem vyuţití jako zahrádka a uložila
evidovat ţádost ţadatele;
vzala na vědomí ţádost na prodej pozemku za účelem výstavby rodinného domu a uložila evidovat
ţádost ţadatele;
vzala na vědomí ţádost o prodej pozemků parc. č. 249/7 a parc. č. 249/9 v k. ú. Sedlec u Starého
Plzence, nedoporučila prodej poţadovaných pozemků a uložila předloţit k rozhodnutí na jednání
ZM;
vzala na vědomí ţádost na osazení nové mříţe (česla) do stávajícího zatrubnění koryta včetně zábradlí
proti pádu osob do vodoteče u rodinného domu Malostranské náměstí 11 ve Starém Plzenci, parc.č.
3/1 a schválila na základě ţádosti a doporučení stavebního technika města doplnění ochranné mříţe do
čela stávajícího zatrubnění koryta a osazení zábradlí u vodoteče u rodinného domu Malostranské
náměstí 11, p. č. 13/1 v k. ú. Starý Plzenec a zadání výroby těchto zařízení dle předloţené nabídky
společnosti Sýkora kovo s.r.o., Luční 778, 332 02 Starý Plzenec, IČ: 25236415;
vzala na vědomí předloţené nabídky na provedení vodorovného a svislého dopravního značení v ulici
Máchova, na základě zpracované dokumentace Bc. Toušem a po projednání a schválení dopravního
řešení, za účelem vyřešení parkování a zklidnění dopravní situace v ulici Máchova, mezi ulicemi
Habrmanova a Heydukova, schválila zadání provedení vodorovného a svislého dopravního značení
části ulice Máchova společností HAREX INVEST s.r.o., Chebská 169/38, 360 06 Karlovy Vary, sídlo
střediska Plzeň, Špálova 2198/25, 323 00 Plzeň, IČ: 26326221 ze dne 09.06.2017, která předloţila
nejvýhodnější cenovou nabídku a uložila dojednat s panem Milanem Jaklem, bytem Starý Plzenec,
Máchova 411, spoluúčast ve výši 50% nákladů spojených s provedením dopravního značení v části
ulice Máchova;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce na realizaci
projektu „Změna kancelářských prostor na byt, DPS, Havlíčkova 194, Starý Plzenec“ dle zpracované
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PD Projekční kanceláři - Martin Havránek, DiS., projektant pozemních staveb, Luţany 102,
IČ: 87306778;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební
práce pod názvem „Změna kancelářských prostor na byt, DPS, Havlíčkova 194, Starý Plzenec“ ve
sloţení členové: Ing. Tomáš Honéger, Ing. Milan Froněk, Ivo Hruška, náhradníci: Jan Král, Mgr.
Martina Brejníková, Bc. Václav Podrouţek;
souhlasila s pořízením nového křovinořezu včetně příslušenství pro sekání městské zeleně
s předpokládanou cenou do 30 tis. Kč vč. DPH;
schválila uzavření smlouvy o dílo mezi městem Starý Plzenec a Západočeským konzumním
druţstvem Plzeň, Poděbradova 1389/31, Plzeň, IČ: 00031976, jejímţ předmětem je úplatná údrţba
zahrady u objektu prodejny COOP v Sedlci;
vzala na vědomí předloţenou nabídku na provozovatele restaurace u hradu Radyně pana Pavla
Pospíšila, Dr. Beneše 428, Šťáhlavy 332 03, IČ: 88102432, souhlasila s pronájmem restaurace u
Hradu Radyně dle předloţené nabídky pana Pavla Pospíšila, Dr. Beneše 428, Šťáhlavy 332 03, IČ:
88102432 a uložila připravit nájemní smlouvu na pronájem restaurace u hradu Radyně a předloţit ke
schválení RM;
vzala na vědomí dopis č.j. 1802/2017 doručený MěÚ dne 06.06.2017, jehoţ obsahem jsou
skutečnosti popisující šikanu v ZŠ Sedlec a uložila zajistit vyjádření ředitelky ZŠ a MŠ Sedlec a
prověřit uvedené skutečnosti ve spolupráci s ČŠI;
vzala na vědomí dopis společnosti AVS STAV s.r.o., Koterovská 136, 326 00 Plzeň, IČ: 29158265 o
odstoupení z podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Přístavba a rekonstrukce Základní školy a
mateřské školy, Sedlec 81, Starý Plzenec“, rozhodla na základě ustanovení § 122 odst. 5 zákona č.
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, o vyloučení účastníka zadávacího řízení společnosti AVS
STAV s.r.o., Koterovská 136, 326 00 Plzeň, IČ 29158265 z podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce „Přístavba a rekonstrukce Základní školy a mateřské školy, Sedlec 81, Starý Plzenec“ zadávané
ve zjednodušeném podlimitním řízení, zrušila Oznámení o výběru ze dne 27.04.2017 a rozhodla o
výběru dodavatele podlimitní veřejné zakázky na stavební práce „Přístavba a rekonstrukce Základní
školy a mateřské školy, Sedlec 81, Starý Plzenec“ společnosti STAFIS-KT s.r.o., Pačejov – nádraţí
74, 341 01 Pačejov, IČ: 25219090 zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení;
vzala na vědomí zápis sportovní komise č. 2/2017, ze dne 13.06.2017, nedoporučila na základě
vyjádření sportovní komise prodej pozemku parc. č. 249/7 o výměře 622 m2 (Druh pozemku – ostatní
plocha, Způsob vyuţití – sportoviště a rekreační plocha) a parc. č. 249/9 o výměře 1 034 m2 (Druh
pozemku – ostatní plocha, Způsob vyuţití – sportoviště a rekreační plocha) v k. ú. Sedlec u Starého
Plzence, tj. o celkové výměře 1656 m2, doporučila na základě vyjádření sportovní komise nákup
pozemků parc. č. st. 509, na němţ stojí stavba bez čp/če, obč. vyb., bez LV, parc. č. 249/1, parc. č.
249/3, parc. č. 249/8, parc. č. 249/11, parc. č. 257/1, parc. č. 325/13, parc. č. 325/17 a parc. č. 325/25
v k. ú. Sedlec u Starého Plzence určených podle platného územního plánu funkčním vyuţitím jako
Veřejné sportovně rekreační plochy a zařízení tělovýchovy o celkové výměře 8 178 m2 a uložila
předloţit k rozhodnutí ZM.
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