Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
13. schůze – 28. června 2017
RM
souhlasila s poskytnutím peněţitých darů členům přestupkové komise Zdeňku Bláhovi a Václavu
Hákovi za jejich práci v komisi v I. pololetí r. 2017 ve výších podle předloţeného návrhu;
vzala na vědomí ţádost Plzeňských městských dopravních podniků, a.s., Plzeň, IČ: 25220683 o
provedení úpravy nevyhovujícího stavu vozovky v ulici Rašínova ve Starém Plzenci, zejména ve
vztahu k vyuţití nízkopodlaţních autobusů a náklady na rekonstrukci této komunikace předloţené
stavebním technikem města, nesouhlasila v současné době s provedením celkové rekonstrukce této
místní komunikace vzhledem k moţné úpravě dopravního řešení v návaznosti na návrh nového
územního plánu města a uložila provést nezbytné opravy výtluků a nerovností v ulici Rašínova se
zaměřením na prostor autobusové zastávky;
souhlasila s poskytnutím peněţitých darů členům komisí: strategického rozvoje a prezentace památek,
školské a kulturní a stavební za jejich práci v I. pololetí 2017 ve výších podle návrhů předsedkyní
komisí;
schválila přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města ve výši 38.700 Kč
z dotačního titulu „2017 Příspěvek na věcné vybavení“ pro JSDH Sedlec;
schválila přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města ve výši 29.000 Kč
z dotačního titulu „2017 Příspěvek na věcné vybavení“ pro JSDH Starý Plzenec;
vzala na vědomí ţádost ředitele ZUŠ Starý Plzenec o navýšení příspěvku zřizovatele a schválila
rozpočtové opatření č. 5/2017 v předloţeném znění, kterým se zvyšují rozpočtové výdaje města v roce
2017 o částku 180.000 Kč;
schválila uzavření Smlouvy o nájmu prostor, slouţících k podnikání dle § 2201 z. č. 89/2012 Sb. mezi
městem Starý Plzenec jako pronajímatelem a panem Pavlem Pospíšilem jako nájemcem restaurace
u hradu Radyně č.p. 538, stojící na pozemcích p.č.st. 576/1, st. 576/2, st. 576/3, zapsaných
v katastrálním území Starý Plzenec, na LV č. 2488 v upraveném znění předloţeného návrhu;
vzala na vědomí usnesení ZM, kterým souhlasilo s celoročním hospodařením města v roce 2016
s výhradami a uloţilo radě zabezpečit v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví § 11 odstavec
2 bezodkladné nápravné opatření a uložila na základě výše uvedeného usnesení ZM všem
zaměstnancům města v souladu se zákonem 563/1991 Sb., o účetnictví § 11 odstavec 2, vyhotovovat
účetní doklady bezodkladně po zjištění skutečností, které zachycují;
souhlasila s konáním koncertu středověké hudby na hradě Radyni dne 19.08.2017 od 19:00 do 20:00
h, schválila uzavření dohody o uměleckém vystoupení s Ing. Milanem Karpíškem, Chrást u Plzně,
Budovatelů 560 na zajištění koncertu středověké hudby kapelou Benedictus a stanovila vstupné na
uvedenou akci: plné (dospělí) 80,- Kč; sníţené (děti 6-15 let, studenti do 26 let, senioři nad 65 let,
invalidé) 50,- Kč;
schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce nemovitých věcí čj. UZSVM/P/14287/2017-HMSU mezi
městem, jako vypůjčitelem, a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, jako půjčitelem, na výpůjčku pozemků ve vlastnictví státu parc. č. 174/1, parc. č. 174/2,
parc. č. 174/5, parc. č. 174/9, parc. č. 175, parc. č. 452/1 a parc. č. 452/2 v k. ú. Sedlec u Starého
Plzence, v předloţeném znění;
vzala na vědomí ţádost na prodej pozemku za účelem výstavby rodinného domu a uložila evidovat
ţádost ţadatele;
vzala na vědomí ţádost Pavla Pospíšila o pronájem části pozemku parc. č. 298/16 v k. ú. Starý
Plzenec, za účelem umístění pojízdného občerstvení o celkových rozměrech 2,5 x 5 m po dobu
od 03.07.2017 do 31.07.2017 a dlouhodobý pronájem od 01.08.2017 do 30.10.2017, souhlasila
s poţadovaným krátkodobým pronájmem na dobu od 03.07.2017 do 31.07.2017, souhlasila
s poţadovaným dlouhodobým pronájmem na dobu od 01.08.2017 do 31.08.2017, s moţností
prodlouţení aţ o dva měsíce do 30.10.2017, stanovila měsíční nájemné ve výši 2.000 Kč a uložila
uzavřít příslušnou nájemní smlouvu na krátkodobý pronájem a zveřejnit záměr města na dlouhodobý
pronájem, pokud se nepřihlásí jiný zájemce, uzavřít v tomto smyslu příslušnou nájemní smlouvu;
vzala na vědomí ţádost o propachtování pozemků města parc. č. 1851, parc. č. 1563, parc. č. 1529,
parc. č. 1620 a parc. č. 1570 v k. ú. Starý Plzenec a uložila informovat ţadatele o přijatém usnesení
RM č. 563/2016 a pronájmu pozemků parc. č. 1563, parc. č. 1529 a parc. č. 1620 v k. ú. Starý Plzenec,
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provést aktualizaci přehledu zemědělských pozemků beze smluvního uţívání a poté předloţit RM
k rozhodnutí;
schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na pozemcích města parc.
č. 213/63, parc. č. 331/40, parc. č. 331/41, parc. č.1432/5 a parc. č. 1432/7 v k. ú. Starý Plzenec se
společností GasNet, s. r. o., v upraveném znění;
schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene-sluţebnosti a smlouvy
o právu provést stavbu č. IV-12-0012169 na pozemku města parc. č. 1411/31 a č. IV-12-0012169
na pozemku města parc. č. 1411/5 v k. ú. Starý Plzenec se společností ČEZ Distribuce, a. s.,
v upraveném znění,
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – sluţebnosti č. IV-12-0010617/VB/001
na pozemcích města parc. č. 236/1, 237/21, 237/73 a 237/76 v k. ú. Starý Plzenec a č. IV-120010617/VB/002 na pozemku města parc. č. 156/43 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence se společností
ČEZ Distribuce, a. s. v předloţeném znění,
vzala na vědomí zápis č. 3 komise lesní ze dne 07.06.2017 v předloţeném znění;
vzala na vědomí informaci stavebního technika o nevyhovujícím stavu a chybějícím hromosvodu na
objektu Sokolovny ve Starém Plzenci, Smetanova 70 a schválila zadání provedení doplnění
hromosvodu v objektu Sokolovny ve Starém Plzenci, Smetanova 70, dle předloţené nabídky
společností ELEKTROPAUM s.r.o., Osek, IČ: 26362520 ze dne 26.06.2017;
schválila uzavření plánovací smlouvy v upraveném znění předloţeného návrhu
za
účelem uskutečnění výstavby rodinných domů na pozemku parc. č. 233/51 a umístění dopravní a
technické infrastruktury na pozemcích parc. č. 317/1, 237/19, 237/143, 237/153, 237/155, 237/158,
325/18, 317/2 a 343 v katastrálním území Sedlec u Starého Plzence;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce na realizaci
projektu „Přechod pro chodce u zdravotního střediska – Smetanova ul., Starý Plzenec“ dle zpracované
PD Projekční kanceláři - Bc. Jan Touš, Kaznějovská 3, Plzeň, IČ: 88922235;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební
práce pod názvem „Přechod pro chodce u zdravotního střediska – Smetanova ul., Starý Plzenec“ ve
sloţení členové: Ing. Tomáš Honéger, Ivo Hruška, Ing. Milan Froněk, náhradníci: Jan Král, Mgr.
Martina Brejníková, Bc. Václav Podrouţek;
schválila protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Osvětlení přechodu pro chodce u Základní školy ve
Starém Plzenci – Ţiţkova ul.“ a uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek
se společností ELEKTROPAUM s.r.o., Osek 248, IČ: 26362520, která předloţila nejvýhodnější
cenovou nabídku při splnění všech zadávacích podmínek;
vzala na vědomí ţádost o pronájem garáţe v majetku města v ulici Raisova 96, Starý Plzenec, za
účelem uţívání jako zkušebnu kapely, souhlasila s pronájmem garáţe v ulici Raisova 96 umístěné na
pozemku parc. č. st. 24/1 v k. ú. Starý Plzenec, za účelem uţívání jako zkušebnu kapely za nájemné ve
výši 500 Kč za kalendářní měsíc na dobu neurčitou a uložila zveřejnit záměr pronájmu nebytových
prostor na úřední desce a po jeho sejmutí, v případě, ţe se nepřihlásí jiný zájemce, uzavřít příslušnou
nájemní smlouvu;
schválila protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava MK a jejích částí ve Starém Plzenci a Sedlci
v ulicích Habrmanova, Erbenova, Broţíkova, Ke Skalce, Zahradní, Spojovací, křiţovatka ulic
Tymákovská a Sutická, Náprstkova, Podhradní“ a uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy
k podání nabídek se společností Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190, Klatovy, IČ: 45357307, 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 „Hřbitov Starý Plzenec – stavební a sadovnické úpravy“ a
uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek se společností Habeš – stálé
sucho s.r.o., Pod všemi svatými 110/73, Plzeň, IČ: 26397048, 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 „Výstavba chodníků – Školní ulice, k. ú. Sedlec u Starého
Plzence, I. etapa“ a uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek se
společností DYBS Plzeň s.r.o., Prvomájová 514/39, Plzeň 5, Křimice, IČ: 62621033, která předloţila
nejvýhodnější cenovou nabídku při splnění všech zadávacích podmínek;
schválila uzavření kupní smlouvy mezi městem a společností SERW, spol. s r.o. Tymákovská 42,
Sedlec, Starý Plzenec, IČ: 46882308, jejímţ předmětem je nákup nákladního valníkového
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tandemového přívěsu SVAN CHTP10V-17,5, MTVAL RZ PJH 44-28 pro potřeby města
v předloţeném znění;
vzala na vědomí oznámení Pionýrské skupiny Starý Plzenec o termínech pořádání dětských táborů
ve Starém Plzenci v červenci a v srpnu 2017;
souhlasila s podáním ţádosti na Úřad práce o organizování veřejné sluţby dle § 18a Zákona č.
111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů;
schválila protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Změna kancelářských prostor na byt, DPS, Havlíčkova
194, Starý Plzenec.“ a uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek se
společností STAFIS – KT s.r.o., Pačejov – nádraţí 74, Horaţďovice, IČ: 25219090, 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 „Výstavba vodovodu a kanalizace V Kolonii, k. ú. Sedlec u
Starého Plzence“ a uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek se
společností KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec a.s., Smetanova 195, Sedlec, Starý
Plzenec, IČ: 61778079, která předloţila nejvýhodnější cenovou nabídku při splnění všech zadávacích
podmínek;
stanovila pro II. pololetí 2017:
a) termíny schůzí RM ve dnech: 19. července, 2, 16. a 30 srpna, 13. a 27. září, 11. a 25. října,
08. a 22. listopadu, 13. prosince
b) termíny zasedání ZM: pondělí 18. září a pondělí 11. prosince (pracovní porada členů ZM se bude
konat v pondělí 11. září a v pondělí 4. prosince);
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