Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
19. schůze – 30. srpna 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 výsledek hospodaření společnosti k 31.07.2017, Cash Flow k 30.07.2017
s výhledem k 31.08.2017, objem výroby za červenec 2017 a plán objemu výroby na měsíc srpen
2017, v předloženém znění;
vzala na vědomí informaci místostarosty o připomínkách občanů k přetrvávající nebezpečné situaci
v ulici Jiráskova v úseku ulice Smetanova – Vrchlického, kdy řidiči nerespektují vodorovné dopravní
značení na komunikaci, přičemž dochází k nebezpečným situacím vzhledem k frekvenci pohybu osob
a vozidel k budově Mateřské školy a souhlasila se zadáním zpracování Projektové dokumentace pro
územní řízení a stavební povolení na akci „Starý Plzenec – chodník v ulici Jiráskova“ na základě
předložené nabídky Bc. Jana Touše, Kaznějovská 3, Plzeň, IČ: 88922235;
vzala na vědomí žádost o odstranění hrobového zařízení na pohřebišti ve Starém Plzenci odbornou
firmou, souhlasila s odstraněním hrobového zařízení na hrobovém místě číslo I.38,39 a uložila poptat
firmu, která hrobové zařízení odstraní;
vzala na vědomí vyrozumění Obvodního oddělení Policie ČR Plzeň 2 o odložení věci oznámení ze
dne 21.06.2017 dle § 159a odst. 5 trestního řádu týkajícího se skutečností uvedených v dopisu č.j.
1802/2017/MěÚSP doručeného do schránky MěÚ ve Starém Plzenci dne 06.06.2017, závěry České
školní inspekce, vyjádření k uvedené věci;
souhlasila s poskytnutím odměny za I. pololetí 2017 ředitelce ZŠ a MŠ Starý Plzenec, Sedlec
v dohodnuté výši, která jí bude vyplacena z rozpočtových prostředků škol;
vzala na vědomí Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 133D311000109
o poskytnutí dotace na akci „Přístavba a rekonstrukce Základní školy a mateřské školy, Sedlec 81,
Starý Plzenec“ v předloženém znění;
schválila zadání zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení
na realizaci akce Prodloužení vodovodního řadu v ulici Na Hřišti v k. ú. Starý Plzenec, na základě
cenové nabídky Josefa Maška, Starý Plzenec 896, IČ: 10360883;
vzala na vědomí informaci o naplnění kapacity urnového háje na místním hřbitově a nabídku
společnosti „České hřbitovy“ – Petra Paclta na pasportizaci hřbitova nacházejícího se na pozemku
parc. č. 1648 v k. ú. Starý Plzenec, souhlasila s rozšířením kapacity urnového háje a zahájením
příprav pro zadání pasportizace celého hřbitova a uložila zadat vyhotovení návrhu projektové
dokumentace nového urnového háje na určeném místě na pozemku parc. č. 1648 v k. ú. Starý Plzenec,
a vytipovat společnosti zabývající se pasportizací hřbitovů, a poté vše předložit ke
konečnému rozhodnutí RM;
schválila uzavření kupní smlouvy mezi městem Starý Plzenec a společností STANBEST s.r.o., Čs.
armády 3219, Kladno, IČ: 24314030 v předloženém znění, jehož předmětem je prodej motorového
vozidla LIAZ 150.261;
schválila uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 035133 mezi městem a THT Polička, s.r.o.,
Starohradská 316, Polička, IČ: 46508147 v předloženém znění, jehož předmětem je prodloužení
termínu dodání dopravního automobilu DA-DAILY 65C17 D 4x2 pro JSDH Starý Plzenec;
vzala na vědomí žádost vzdělávací společnosti Ámosky, z. s. o krátkodobou bezplatnou výpůjčkou
zasedací místnosti v budově MěÚ na adrese Smetanova 932, v termínu od 11.10.2017 do 12.10.2017,
za účelem pořádání školení seniorů v počítačových dovednostech a souhlasila s krátkodobou
bezplatnou výpůjčkou zasedací místnosti v budově MěÚ na adrese Smetanova 932, v termínu od
11.10.2017 do 12.10.2017, za účelem pořádání školení seniorů v počítačových dovednostech
organizovaný společností Ámosky, z. s.;
vzala na vědomí Rozhodnutí Ministerstva zemědělství č. 129D662001432 o poskytnutí dotace na akci
„Údržba a obnova hřbitovní zdi – město Starý Plzenec“ v předloženém znění“;
souhlasila s návrhem memoranda o spolupráci mezi městem Starý Plzenec a Římskokatolickou
farností Starý Plzenec, Třebízského nám. 1, Starý Plzenec, IČ: 49182374 v předloženém znění, jehož
předmětem je stanovení podmínek k ukončení probíhajících soudních sporů o určení vlastnictví
k některým pozemkům a uložila po projednání v pracovní skupině pro jednání s Římskokatolickou
farností Starý Plzenec, předložit memorandum ke schválení na nejbližší jednání ZM;
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vzala na vědomí Rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. 115D312040094 o poskytnutí dotace
na akci „Zpracování digitálního povodňového plánu a lokálního výstražného systému pro město Starý
Plzenec“ v předloženém znění“;
souhlasila s podáním žádosti na Úřad práce o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání;
vzala na vědomí nabídku na prodej pozemků parc. č. 472/3, parc. č. 474/1, parc. č. 478/1, parc.
č. 478/7, parc. č. 676/6, parc. č. 1459/18, parc. č. 1459/19, parc. č. 1459/21, parc. č. 1459/22 a uložila
dojednat s vlastníkem nemovitostí výkup pozemku parc. č. 472/4 v k. ú. Starý Plzenec navazujícího na
citované pozemky a zajištění průchodu do propustku, řešit vše komplexně s dotčenými osobami a
orgány v rámci funkčního využití pozemků a zachování přístupu do lokality sv. Blažeje, poté výsledek
jednání předložit RM;
vzala na vědomí v rámci započetí provádění oprav hřbitovní zdi informaci o vlastnictví sousedních
pozemků parc. č. 1646, 1647 a 1649 v k. ú. Starý Plzenec, doporučila z důvodu údržby hřbitova a
hřbitovní zdi, oslovit vlastníky pozemků sousedících s pozemkem parc. č. 1648 v k. ú. Starý Plzenec,
s nabídkou na jejich vykoupení a uložila oslovit vlastníky předmětných pozemků s nabídkou na jejich
vykoupení a v případě jejich souhlasu, předložit k rozhodnutí ZM;
vzala na vědomí, na základě jednání se starostkou města, předložený návrh Geometrického plánu
č. 2798-1102017 dle záboru pozemků dotčených stavbou účelové komunikace v prodloužení ulice
Sládkova a informaci Ing. Šlajse zástupce investora stavby společnosti K + K – Export – Import, spol.
s r. o. o souhlasu zástupce vlastníka pozemků společnosti VP AGRO, spol. s r. o. s vykoupením
pozemků za stanovených podmínek dle přijatého usnesení ZM č. 14.06/2012, doporučila schválit
výkup celého pozemku parc. č. 1430/30 a části pozemku parc. č. 251/2 nově geometricky oddělenou
dle záboru, vše v k. ú. Starý Plzenec, za cenu 60 Kč za m2 dle usnesení ZM č. 14.06/2012 a uložila
předložit k rozhodnutí na nejbližší ZM;
stanovila návrh programu jednání 18. zasedání ZM dne 18.09.2017;
souhlasila s rekonstrukcí hromosvodu budovy MěÚ Starý Plzenec, Smetanova 932 za celkovou cenu
91.359 Kč bez DPH, dle cenové nabídky v předloženém znění od společnosti ELEKTROPAUM s.r.o.;
souhlasila s navržením a pořízením nového modernizovaného grafického vzhledu webových stránek
města za celkovou cenu 19.900 Kč bez DPH dle předložené cenové nabídky společnosti Galileo
Corporation s.r.o.;
schválila uzavření Dohody o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů
nebo kanalizací mezi městem a společností Streicher spol. s r.o. Plzeň, IČ: 14706768 v předloženém
znění;
vzala na vědomí předložené cenové nabídky na provedení TDS + BOZP při realizace investiční akce
„Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ, Sedlec 81, Starý Plzenec“ a souhlasila se zadáním výkonu na
TDS + BOZP firmě Bc. Miloš Nováček, IČ: 10367586 při realizaci investiční akce „Přístavba a
rekonstrukce ZŠ a MŠ, Sedlec 81, Starý Plzenec“, který předložil nejvýhodnější cenovou nabídku;
souhlasila s vyhlášením výběrových řízení na zakázky malého rozsahu na stavební práce na výstavbu
vodovodů v ulicích Luční a Na Hřišti ve Starém Plzenci“;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázky malého rozsahu na stavební
práce na výstavbu vodovodů v ulicích Luční a Na Hřišti ve Starém Plzenci ve složení členové: Jan
Král, Ivo Hruška, Ing. Milan Froněk, náhradníci: Mgr. Martina Brejníková, Bc. Václav Podroužek,
Ing. Josef Koželuh;
vzala na vědomí předložené cenové nabídky na provedení záchranného archeologického výzkumu Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ, Sedlec 81, Starý Plzenec a souhlasila s vystavením objednávky
firmě ZIP o.p.s., IČ: 26324105 na provedení záchranného archeologického výzkumu při realizaci
projektu - Přístavba a rekonstrukce ZŠ a MŠ, Sedlec 81, Starý Plzenec dle předložené cenové nabídky
ze dne 25.08.2017;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Oprava sociálního zařízení – Lidový dům Starý Plzenec“;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební
práce pod názvem „Oprava sociálního zařízení – Lidový dům Starý Plzenec“ ve složení členové: Jan
Král, Ivo Hruška, Ing. Milan Froněk, náhradníci: Mgr. Martina Brejníková, Bc. Václav Podroužek,
Ing. Josef Koželuh;
souhlasila s pořízením platebního terminálu do pokladny MěÚ od ČSOB, a.s., která předložila
nejvýhodnější nabídku;
vzala na vědomí Rozbor hospodaření 1-7/2017 a uložila předložit Rozbor hospodaření 1-7/2017
zastupitelstvu města k projednání;
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souhlasila s návrhem rozpočtového opatření č. 6/2017 v upraveném znění a uložila předložit ke
schválení rozpočtové opatření č. 6/2017 na nejbližší jednání ZM;
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