Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
24. schůze – 8. listopadu 2017
RM
schválila, na základě jednání s poskytovatelem dopravy Plzeňskými městskými dopravními podniky
a.s. ze dne 30.11.2017, změnu názvů zastávek autobusů na území města Starý Plzenec dle
předloţeného návrhu a to: Starý Plzenec, u kravína na nový název Starý Plzenec, U Mlýna, Starý
Plzenec, ţel. st. (zastávka v nádraţní ulici) na nový název Starý Plzenec, nádraţí, Starý Plzenec, ţel.
st. (zastávka v Radyňské ulici) na nový název Starý Plzenec, u školy a Starý Plzenec, vilová čtvrť na
nový název Starý Plzenec, Vilová čtvrť;
vzala na vědomí Zápis č. 22 komise strategického rozvoje a prezentace památek ze dne 19.10.2017
v předloţeném znění;
vzala na vědomí ţádost Občanského spolku Hůrka a Radyně o výpůjčku hradu Radyně za účelem
mimořádného otevření hradu veřejnosti s doprovodným historickým programem ve dnech 25. a
26.12.2017 a schválila uzavření smlouvy o krátkodobé bezplatné výpůjčce hradu Radyně s
Občanským spolkem Hůrka a Radyně za účelem mimořádného otevření hradu veřejnosti
s doprovodným historickým programem ve dnech 25. a 26.12.2017 v předloţeném znění;
stanovila, ve smyslu nařízení vlády č. 340/2017 ze dne 25.09.2017, novelizujícího nařízení vlády
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě, platy řediteli ZŠ
Starý Plzenec, řediteli ZUŠ Starý Plzenec, ředitelce ZŠ a MŠ Sedlec a ředitelce MŠ Starý Plzenec ve
stanovené výši, s účinností od 01.11.2017;
souhlasila s podáním ţádosti o dotaci na KÚPK v rámci spolufinancování projektu v dotačním
programu IROP (50. výzva řídícího orgánu IROP, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udrţitelných
forem dopravy, aktivita Cyklodoprava), na realizaci projektu „Cyklostezka Starý Plzenec – Koterov“,
vzala na vědomí ţádost občanů města Starý Plzenec o rozšíření veřejného osvětlení v ulici U Mlýna a
souhlasila s umístěním dvou lamp veřejného osvětlení s led zdrojem do ulice U Mlýna;
souhlasila se zadáním zpracování projektové dokumentace v rozsahu DÚR a DSP ve sloučeném řízení
na zpracování projektové dokumentace „Prodlouţení vodovodu v ul. Radyňská“ v rozmezí ulic
Výrovna a Dobrovského ve Starém Plzenci dle předloţené nabídky společnosti EGYPROJEKT s.r.o.,
Janáčkova 1873/67, Plzeň, IČ: 63509687 za cenu 75.000 Kč bez DPH;
revokovala, z důvodu písařské chyby, přijaté usnesení č. 501 ze dne 26.09.2017, v části „bere na
vědomí“ se odstraní text, „na kterém se nachází stavba ve vlastnictví ţadatele“, správně usnesení
zní: vzala na vědomí ţádost o prodej pozemku parc. č. 1708 v k. ú. Starý Plzenec a doplnění
informací spolku Kvetoucí stromy z. s. k ţádosti o výpůjčku tohoto pozemku podle usnesení RM
č. 34/2017 a uložila, z důvodu komplexního řešení, vyţádat si upřesnění informací z hlediska
územního plánu, ţivotního prostředí, městských lesů a ţadatele k záměru koupě, a poté předloţit
znovu k projednání RM;
vzala na vědomí, na základě dotazů občanů a šetření na místě, informaci o vyznačení vlastnické
hranice pozemku parc. č. st. 83/1 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, který je součástí stávající místní
komunikace a uložila poţádat vlastníka o prodej části uvedeného pozemku zasahující do komunikace
podle usnesení ZM č. 14.06/2012 a o uskutečnění jednání za účelem dohody, pro stanovení podmínek
jejího převodu, poté předloţit znovu RM;
souhlasila se zadáním zpracování projektové dokumentace v rozsahu PDPS „sociální zařízení II. NP,
Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec“ dle předloţené nabídky společnosti AVE architekt, a.s.,
Částkova 2752/55, Plzeň, IČ: 61779997 za cenu 30.000 Kč bez DPH;
stanovila a) termín 19. zasedání ZM na pondělí 20.11.2017, b) návrh programu jednání 19. zasedání
ZM dne 20.11.2017;
vzala na vědomí výsledek ankety, při které bylo doručeno 9 nominací na „Osobnost města Starého
Plzence“, doporučila v roce 2017 ocenění neudělit z důvodu nízkého počtu doručených nominačních
hlasů a uložila předloţit na zasedání ZM s doporučením dopracovat v tomto smyslu pravidla pro
navrhování a udělování ocenění „Osobnost města Starý Plzenec“;
souhlasila s pořízením radlice pro úklid sněhu dle cenové nabídky společnosti Agrowest a.s.,
Boţkovská 397/15, Plzeň, IČ: 27961958 za cenou 49.000 Kč bez DPH;
souhlasila s pořízením video školení GDPR za celkovou konečnou cenu 8.750 Kč (není plátce DPH)
dle předloţené cenové nabídky společnosti GDPR Sluţby s.r.o., Březenecká 4808, Chomutov,
IČ: 28715764;
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souhlasila s pokácením thují rostoucích u hřbitovní zdi - u hrobu H 124, 125 (2ks), H 141, 142 (2ks),
H 144 (2ks) z důvodů provádění opravy koruny a hřbitovní zdi a z důvodu poškozování hrobů kořeny
těchto dřevin a uložila zajistit povolení kácení dřevin znemoţňujících provedení opravy koruny zdi
hřbitova a následně zajistit pokácení dalších navrhovaných dřevin;
vzala na vědomí předloţené nabídky na provedení odvodnění v ulici 28. října, na pozemku parc.
č. 225/37 k. ú. Starý Plzenec a schválila zadání provedení stavby „Oprava ul. 28. října, Starý Plzenec
– odvodnění“ s termínem dokončení do 15.12.2017 společnosti Premier M+M s.r.o., Horní Lukavice
19, Přeštice, IČ: 28048971, která předloţila nejvýhodnější cenovou nabídku;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení a posouzení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu na akci „Provoz a správa sběrného dvora odpadů ve městě Starý Plzenec“ ve sloţení členové:
Ing. Michal Cvikl, Mgr. Martina Brejníková, Helena Šašková a náhradníky: Bc. Václav Podrouţek
Ing. Ivo Rada, Ing. Milan Froněk;
vzala na vědomí vyţádané doplňující informace od odboru výstavby a fotodokumentaci z místního
šetření, doporučila z důvodu komplexního řešení celé lokality, rozhodnout o prodeji části pozemku
parc. č. 320 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence aţ po schválení nového územního plánu a uložila
informovat ţadatele o přijatém usnesení a předloţit k rozhodnutí ZM;
vzala na vědomí, v rámci řešení majetkoprávního vypořádání se společností SŢDC, s. o., informaci
o moţnosti poţádat o bezúplatný převod pozemků pod místními komunikacemi ve vlastnictví ČR
s právem hospodařit SŢDC, s. o. v obci a uložila, v návaznosti na jiţ přijatá usnesení RM, doplnit a
odeslat ţádost města, o vyjádření k bezúplatnému převodu pozemků pod komunikacemi parc.
č. 206/69, parc. č. 206/72, parc. č. 206/73, parc. č. 206/74, parc. č. 1422/1, parc. č. 1458/14 v k. ú.
Starý Plzenec a parc. č. 160/32 v k. ú. Sedlec u Starého Plzenec podle Pasportu místních komunikací,
včetně pozemků, které jsou součástí veřejného prostranství komunikací, a vyjádření předloţit RM;
souhlasila s návrhem rozpočtového opatření č. 7/2017 v předloţeném znění a uložila předloţit ke
schválení rozpočtové opatření č. 7/2017 na nejbliţší jednání ZM;
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