Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
20. schůze – 13. září 2017
RM
vzala na vědomí informaci místostarosty o havarijním stavu zdiva na východním štítu hradu Radyně,
kdy došlo ke kruhovému defektu zborcení vnější části zdiva v průměru cca 3 m a o provedené prvotní
prohlídce na místě s Ing. Antonínem Švehlou a statikem Ing. Jaromírem Fořtem a souhlasila se
zadáním zpracování zprávy o stavu nosných konstrukcí, popisem stavu, vyhodnocením nebezpečnosti
poruchy a stanovení moţnosti způsobů sanace dle předloţené nabídky Ing. Jaromíra Fořta ze
společnosti Arista Global spol. s r.o., Kyjevská 1726/57, Plzeň, IČ: 45354901;
souhlasila na ţádost ředitelky Mateřské školy Starý Plzenec, s přijetím finančních darů ve výši 5.000
Kč a v celkové výši 3.000,- Kč s vyuţitím na interiérové vybavení šaten v MŠ Starý Plzenec;
schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 21596 OÚ ze dne 13.08.1996 se společností AVE CZ
odpadové hospodářství s.r.o., provozovna Hankova 2759/14, Plzeň, IČ: 49356089 v předloţeném
znění, jehoţ předmětem je navýšením počtu kontejnerů na tříděný odpad po městě na nejvíce
exponovaných místech;
souhlasila na základě ţádosti ředitelky Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81 a
doporučení odboru ŢP MěÚ Starý Plzenec s pokácením jedné borovice vejmutovky ve školní zahradě
v Sedlci z důvodu přístavby budovy mateřské školy;
vzala na vědomí upozornění ředitelky Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81 na
stav stromů ve školní zahradě, zrušila usnesení rady města č. 356 ze dne 19.07.2017 v části
nesouhlasí a souhlasila s provedením údrţby dřevin dle předloţené nabídky společnosti HD STROM
s.r.o., Raková č.p. 33, IČ: 25217267;
vzala na vědomí ţádost na prodej pozemku za účelem výstavby rodinného domu a uložila evidovat
ţádost ţadatele;
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene – sluţebnosti č. IP-12-0004219/2 na pozemku
města parc. č. 288/17 dle geometrického plánu číslo 902–170383/2017 v k. ú. Sedlec u Starého
Plzence se společností ČEZ Distribuce, a. s. v upraveném znění;
vzala na vědomí ţádost o zábor veřejného prostranství dle situačního snímku o velikosti 2,25 m2
společnosti Strana svobodných občanů, za účelem umístění reklamní stojky v rámci předvolební
kampaně v termínu od 15.09.2017 do 29.10.2017 a souhlasila s umístěním reklamní stojky Strany
svobodných občanů na vytipované části pozemku parc. č. 1411/43 v k. ú. Starý Plzenec, na
poţadovanou dobu od 15.09.2017 do 29.10.2017 za předpokladu úhrady poplatku dle OZV č. 2/2013
o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství a splnění všech legislativních podmínek;
vzala na vědomí zpracovaný Znalecký posudek č. 2594/74/2017 na Výpočet poplatků za trvalé vynětí
lesních pozemků a č. 2595/75/2017 na Ocenění lesních pozemků na základě ţádosti o prodej části
lesního pozemku p. č. 1345/34 v k. ú. Starý Plzenec a uložila na základě předloţeného Geometrického
plánu č. 2667-65/2015 a znaleckých posudků, zajistit souhlas s dělením lesního pozemku a trvalé
odnětí poţadované části lesního pozemku určeného k plnění funkcí lesa nově označené parc.
č. 1345/49 o výměře 12 m2 v k. ú. Starý Plzenec, a poté předloţit RM s výčtem všech nákladů;
vzala na vědomí ţádost skautského oddílu Sluneční údolí zastoupené Bc. Kateřinou Troppovou o
pronájem místností č. 1 za účelem zřízení skautské klubovny, souhlasila s poţadovaným pronájmem
prostor místnosti č.1 v 1. NP budovy školy, Raisova 96 ve Starém Plzenci, s účinností od 01.10.2017
na dobu neurčitou, stanovila nájemné ve výši 1. 200 Kč za rok + spotřeba energií a uložila zveřejnit
záměr města, a pokud se nepřihlásí jiný zájemce, uzavřít v tomto smyslu příslušnou nájemní smlouvu;
vzala na vědomí zápis z jednání komise pro občanské a sociální záleţitosti ze dne 11.09.2017 a
souhlasila na doporučení komise pro občanské a sociální záleţitosti a vedoucí sociálního a správního
odboru MěÚ Starý Plzenec s uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou, od 01.10.2017 do
31.12.2017, na byt č. 2 na adrese Ţiţkova 49, Starý Plzenec za nájemné 80,- Kč za m2;
schválila protokol o otevírání obálek a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Starý Plzenec – Sedlec – oprava odvodnění místní komunikace ulice Lesní
a Na Vršku“ a uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek se společností
SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby ZÁPAD, Zemská 259, 337 01
Ejpovice, IČ: 48035599, která předloţila nabídku při splnění všech zadávacích podmínek;
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souhlasila s uzavřením dílčí smlouvy o poskytování sluţeb „Vozový park“ v předloţeném znění, která
zahrnuje montáţ jednotky GPS do traktoru John Deer s implementací do systému elektronické knihy
jízd města Starý Plzenec od společnosti Vodafone Czech Republic a.s., Praha, IČ: 25788001;
vzala na vědomí oznámení VK Radouš s.r.o. Druztová 50 o pořádání koncertu skupiny Extra Band
v Lidovém domě ve Starém Plzenci dne 30.09.2017 v době od 21:00 h do 01:15 h dne 01.10.2017;
rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2017 „Systém finanční kontroly“ o provedení kontroly
hospodaření příspěvkových organizací města za období od 01.01.2017 do 30.09.2017, pověřila paní
Jaroslavu Mathesovou k provedení kontroly hospodaření příspěvkových organizací města za období
od 01.01.2017 do 30.09.2017, souhlasila s uzavřením dohody o práci konané mimo pracovní poměr
s paní Jaroslavou Mathesovou na provedení kontrol hospodaření příspěvkových organizací města za
období od 01.01.2017 do 30.09.2017 a uložila tajemníkovi města uzavřít s paní Jaroslavou
Mathesovou dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr;
schválila uzavření smlouvy o poskytování sluţeb mezi městem Starý Plzenec a společností
EKONORD, s.r.o., Husova 4798, Chomutov, IČ: 25008277, jejímţ předmětem je zajištění provozu a
údrţby monitorovacího zařízení v rámci lokálního varovného systému města monitorujícího výšku
hladiny Tymákovského potoka;
vzala na vědomí ţádost ze dne 31.07.2017 o prodlouţení nájemní smlouvy na byt č. 19 na adrese
Májová čp. 1264 Starý Plzenec a souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na období od 01.08.2017
do 31.07.2018 na byt č. 19 o velikosti 2+kk v 1. podlaţí domu čp. 1264 v Májové ulici, v obci Starý
Plzenec;
vzala na vědomí ţádost o bezplatný pronájem sálu Lidového domu ve Starém Plzenci v termínu od
13.10.2017 do 15.10.2017 za účelem uskutečnění bazaru dětského zboţí, souhlasila s krátkodobou
výpůjčkou sálu v Lidovém domě ve Starém Plzenci v termínu od 13.10.2017 do 15.10.2017 za účelem
uskutečnění bazaru dětského zboţí a uložila za tímto účelem uzavřít se ţadatelkou dohodu o
krátkodobé výpůjčce sálu Lidového domu;
souhlasila na ţádost RC OFFROAD KLUB Plzeň, zapsaný spolek, se sídlem Brněnská 1067/20,
Plzeň, IČ: 01279653, s pořádáním závodu Mistrovství Evropy v RC Truck Trial v České Republice
konaného ve dnech 09.06. - 10.06.1018 pod hradem Radyně, vyuţitím prostor Centra sluţeb pro
turisty od 08.06.2018, pouţitím znaku města Starý Plzenec k reklamním účelům a s poskytnutím
záštity starostky města nad touto akcí a uložila uzavřít v tomto smyslu dohodu se stanovením
podmínek s RC OFFROAD KLUB Plzeň, zapsaný spolek, se sídlem Brněnská 1067/20, Plzeň, IČ:
01279653, zastoupeným Janem Maškem, předsedou klubu;
vzala na vědomí výsledek veřejné soutěţe na provozovatele restaurace u hradu Radyně ve Starém
Plzenci a schválila uzavření nájemní smlouvy s Jiřím Korelusem, Losiná 371, Nezvěstice,
IČ: 75407841 v předloţeném znění;
vzala na vědomí stanovisko právního zástupce města JUDr. Tomáše Tesaře, Ph.D. k návrhu
Memoranda o spolupráci s Římskokatolickou farností Starý Plzenec, doporučila schválení
Memoranda o spolupráci s Římskokatolickou farností Starý Plzenec a uložila předloţit na nejbliţší
jednání ZM;
vzala na vědomí Protokol č. 38/2017 o výsledku dohlídky státního dozoru od Magistrátu města Plzně,
Odboru Dopravy vedený pod spis. zn. SZ MMP/177190/17 a uložila neprodleně odstranit směrové
tabule navádějící na komerční cíl u silnice II/180 Masarykovo náměstí, III/18026 Radyňská ul. a
III/18022 Smetanova ul. a vytipovat jejich umístění na přípustných místech za vyuţití městského
informačního systému v souladu s platnou legislativou Zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích v platném znění a předloţit RM;
nesouhlasila s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Starý Plzenec a společností CRIF – Czech
Credit Bureau, a.s., Na Vítězné pláni 1719/4, Praha 4, IČ: 26212242, dle předloţené nabídky na
provedení srovnávací ekonomické analýzy města Starý Plzenec za období let 2013 - 2016;
vzala na vědomí oznámení ředitele ZŠ Starý Plzenec o ředitelském volnu v pátek 29.09.2017, provoz
ţákovské druţiny bude zajištěn;
vzala na vědomí předloţenou nabídku na vícepráce na akci „opravy náhonu Starý Plzenec Sedlec –
částečná oprava náhonu“ a schválila provedení víceprací na akci „Opravy náhonu Starý Plzenec
Sedlec - částečná oprava náhonu“, společností RL-stav, s.r.o., Druţstevní 12, Třemošná,
IČ: 27963691, dle nabídky ze dne 13.09.2017 za cenu 16.100 Kč bez DPH;
schválila uzavření dodatku č. 4 k mandátní smlouvě ze dne 10.10.2013 se společností Plzeňské
sluţby s.r.o., Doubravecká 2760/1, Plzeň, IČ: 27980502 v upraveném znění předloţeného návrhu,
jehoţ předmětem je změna doby zajištění činnosti kontaktního centra v budově radnice Masarykovo
náměstí č. 121 ve Starém Plzenci;
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stanovila termíny pro uzavírání občanských sňatků pro období říjen – prosinec 2017 na dny: 07.10.,
11.11. a 09.12.;
schválila zadání provedení opravy výtluků na místních komunikacích dle předloţené nabídky
společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby ZÁPAD, Zemská 259, Ejpovice,
IČ: 48035599;
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