Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
28. schůze – 13. prosince 2017
RM
vzala na vědomí zápis z jednání Školské a kulturní komise č. 7 ze dne 06.11.2017 v předloţeném
znění;
vzala na vědomí výsledek kontroly hospodaření příspěvkových organizací města za období od
01.01.2017 do 30.09.2017 provedené paní Jaroslavou Mathesovou a přijatá opatření jednotlivých
příspěvkových organizací ke zjištěným dílčím nedostatkům;
souhlasila s poskytnutím peněţitých darů členům komisí: strategického rozvoje a prezentace památek,
školské a kulturní, stavební, pro občanské a sociální záleţitosti a lesní za jejich práci v II. pololetí
2017 ve výších podle návrhů předsedů komisí;
souhlasila s přijímáním finančních darů poskytnutých městu v roce 2018 na pořádání plesu a jiných
kulturních akcí a se zmocněním vedoucí K-Centra Evy Vlachové k uzavírání a podepisování
příslušných darovacích smluv s dárci pro rok 2018;
schválila na ţádost ředitelky Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvková
organizace, odpisový plán hmotného majetku – konvektomat UNOX, umístěného v kuchyni objektu
školy, v předloţeném znění;
schválila na ţádost ředitelky Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvková
organizace pořízení nového serveru z prostředků školy dle předloţeného návrhu;
schválila zadání vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci zdroje tepla a ohřevu TV v MŠ
Starý Plzenec, Vrchlického 853 dle předloţené nabídky Hynka Charváta - projekce vytápění,
Jablonského 2075/51, Plzeň, IČ: 64383270;
vzala na vědomí informaci místostarosty o stíţnostech občanů na parkování vozidel na chodníku
podél ulice Ţiţkova v prostoru od vjezdu do dvora základní školy ve Starém Plzenci po nemovitost
č.p.51, kdy tato skutečnost vyplývá rovněţ z výroční zprávy Základní školy ve Starém Plzenci za
školní rok 2016 – 2017 a schválila zadání vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DSP na
projekt „Dopravní značení podél ulice Ţiţkova ve Starém Plzenci za účelem zabránění parkování
vozidel na chodníku od vjezdu do objektu základní školy po nemovitost č.p. 51 s vyuţitím umístění
kovových sloupků, dle předloţené nabídky Bc. Jana Touše, Krátká 765, Horní Bříza, IČ: 88922235;
schválila uzavření smlouvy č. 8600000763 se Správou a údrţbou silnic Plzeňského kraje, p.o., Plzeň,
Škroupova 18, IČ 72053119, jejímţ předmětem je stanovení podmínek při provádění stavebních prací
v komunikaci při realizaci projektu „ Starý Plzenec – přechod pro chodce u zdravotního střediska, SO
401-veřejné osvětlení“ v předloţeném znění;
vzala na vědomí vyúčtování akce Mikulášská nadílka na Radyni 02.12.2017 předloţené vedoucí
K-Centra;
vzala na vědomí zápis z jednání lesní komise ze dne 22.11.2017 v předloţeném znění;
souhlasila s konáním Plesu města a Základní školy Starý Plzenec dne 03.03.2018 (sobota) od 20.00 h
do 02:00 h v Lidovém domě ve St. Plzenci dle předloţeného návrhu vedoucí K-Centra
a s poskytnutím bonusu ve výši 4.000,- Kč na pronájem sálu sokolovny v roce 2018 Taneční škole
Filip Gregoriades jako kompenzaci za vystoupení na uvedené akci;
vzala na vědomí Výroční zprávu Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81,
příspěvkové organizace, v předloţeném znění;
souhlasila s uzavřením dohod se Základní školou Starý Plzenec, příspěvkovou organizací a se
Základní školou a Mateřskou školou Starý Plzenec, Sedlec, Školní 81, příspěvkovou organizací o
úhradě nákladů spojených s vyuţitím nebytových prostor v budovách škol při volbě prezidenta
republiky konané ve dnech 12. a 13. ledna 2018, případné II. kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018
v předloţených zněních;
stanovila pro rok 2018:
a) termíny schůzí RM ve dnech: 10. a 24. ledna, 7.a 21. února, 7. a 21. března, 11. a 25. dubna, 16. a
30. května, 13. a 27. června, 11. a 25. července, 8. a 22. srpna, 5. a 19. září, 3., 17. a 31. října,
14. a 28. listopadu,
b) termín zasedání ZM: pondělí 29. ledna, (pracovní porada členů ZM se bude konat v pondělí 22.
ledna), pondělí 19. března (pracovní porada členů ZM se bude konat v pondělí 12. března), pondělí
18. června (pracovní porada členů ZM se bude konat v pondělí 11. června) a pondělí 17. září
(pracovní porada členů ZM se bude konat v pondělí 10. září);
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souhlasila s poskytnutím peněţitých darů členům přestupkové komise Zdeňku Bláhovi a Václavu
Hákovi za jejich práci v komisi v II. pololetí r. 2017 ve výších podle předloţeného návrhu;
souhlasila s poskytnutím odměn za II. pololetí 2017 řediteli ZŠ Starý Plzenec, ředitelce Mateřské
školy Starý Plzenec a ředitelce Základní školy a Mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81 v dohodnuté
výši, která jim bude vyplacena z rozpočtových prostředků škol;
schválila rozpočet Základní školy, Masarykovo náměstí 54, příspěvkové organizace na rok 2018 a
střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2020 v předloţeném znění;
schválila rozpočet Mateřské školy Starý Plzenec, Vrchlického 853, příspěvkové organizace na rok
2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2020 v předloţeném znění;
schválila rozpočet, Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvkové organizace
na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2020 v předloţeném znění;
schválila rozpočet Základní umělecké škole Starý Plzenec, Raisova 2, příspěvkové organizace na rok
2018 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2019 – 2021 v předloţeném znění;
schválila zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na sluţby
„Provozování sběrného dvora odpadů města Starý Plzenec pro roky 2018-2019“ a uzavření Smlouvy
na plnění této zakázky ve znění přílohy zadávací dokumentace výzvy k podání nabídek se společností
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praţská 1321/38a, Praha 10, IČ: 49356089, která předloţila
nejvýhodnější cenovou nabídku při splnění všech zadávacích podmínek;
vzala na vědomí, nové informace týkající se pozemku parc. č. 151/2 v k. ú. Starý Plzenec společně
s nabídkou uzavřít dohodu na vyuţití pozemku městem pro pořádání kulturních akcí a ţádost o zřízení
věcného břemene přístupu přes pozemek města parc. č. 152 v k. ú. Starý Plzenec, souhlasila se
zřízením věcného břemene přístupu, které bude smluvně uzavřeno po rozdělení pozemku na dvě
poloviny s novými parcelními čísly a nově se dvěma výlučnými vlastníky těchto dvou vytvořených
pozemků a poté i s uzavřením Dohody o vyuţití nově vzniklých předmětných pozemků pro konání
kulturních akcí městem a uložila informovat ţadatele o přijatém usnesení, dojednat podmínky
uzavření Dohody a Smlouvy o zřízení VB a poté předloţit znovu RM;
vzala na vědomí opakovanou ţádost o prodej části pozemku parc. č. 156/22 v k. ú. Sedlec u Starého
Plzence sousedícího s pozemky ve vlastnictví ţadatelky za účelem rozšíření zahrady a nedoporučila
prodej z důvodu jiţ přijatého usnesení zastupitelstva města č. 09.22/2016 ze dne 13.06.2016
neprodávat část pozemku parc. č. 156/22 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence vzhledem k tomu, ţe dosud
nebylo o vyuţití předmětné části rozhodnuto;
vzala na vědomí informaci o nárůstu agendy odboru výstavby v důsledku legislativních změn,
zajištění výkonu přenesené působnosti na úseku územního rozhodování a stavebního úřadu, nově i pro
obec Nebílovy a riziko nedodrţení zákonných lhůt dle správního řádu, souhlasila s vypsáním
výběrového řízení na pozici referent/ka odboru výstavby a stanovila počet 36 zaměstnanců města
zařazených do městského úřadu;
vzala na vědomí závěrkové listy z uzavřených burzovních obchodů na trhu PXE při nákupu elektrické
energie a plynu pro objekty v majetku města pro období od 01.01.2018 do 31.12.2018, čímţ dojde
k významným úsporám v nákladech za energie v rozpočtu města;
nesouhlasila z důvodu porušení smluvních podmínek zvlášť závaţným způsobem, s prodlouţením
Smlouvy o nájmu bytu uzavřené na dobu určitou do 31.12.2017 s paní XX a uložila vyzvat nájemce k
vyklizení bytů, nejpozději k datu ukončení nájmu, tj. ke dni 31.12.2017 dle smluvních podmínek;
jmenovala jako Partner projektu s městským obvodem Plzeň 2- Slovany, na výběr dodavatele stavby
2 členy z 5 členné komise pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek na
zakázku na stavební práce pod názvem „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“ ve sloţení členové:
Ing. Milan Froněk, Ing. Ivo Rada; náhradníci: Ivo Hruška, Bc. Václav Podrouţek;
vzala na vědomí předloţené ceníky za likvidaci odpadů na skládkách Vysoká u Dobřan a Němčičky u
Rokycan a schválila předloţené ceny za ukládání odpadů pro rok 2018 na skládce Vysoká u Dobřan,
kterou provozuje firma Marius Pedersen a.s., Průběţná 1940/3, Hradec Králové, IČ: 42194920, která
nabídla nejvýhodnější cenu;
vzala na vědomí ceníky platné od 01.01.2018 předloţené společností AVE CZ odpadové hospodářství
s.r.o., na odvoz a odstraňování separovaného odpadu a společností RUMPOLD – R Rokycany s.r.o.,
na odvoz a likvidaci směsného komunálního odpadu, schválila vyuţití cen předloţených v ceníku pro
rok 2018 za odvoz a likvidaci směsného komunálního odpadu se společností RUMPOLD – R
Rokycany s.r.o., Jiráskova 32, Rokycany, IČ: 62619357, uložila zajistit uzavření dodatku smlouvy se
společností RUMPOLD – R Rokycany s.r.o., Jiráskova 32, Rokycany, IČ: 62619357 ve smyslu
předloţeného ceníku pro rok 2018 a neschválila návrh cen za odvoz a likvidaci tříděného odpadu pro
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rok 2018 předloţený společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praţská 1321/38a, Praha IČ:
49356089 z důvodu navýšení cen za odvoz a odstraňování tříděného odpadu v průměru o 30 %;
vzala na vědomí informace společnosti ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, Praha, IČ: 27257843,
o změnách v rozsahu zpětně odebíraných skupin elektrozařízení a uložila zajistit uzavření dodatku
smlouvy o rozšíření rozsahu zpětně odebíraných skupin elektrozařízení ve sběrném dvoře města Starý
Plzenec ve smyslu předloţených změn;
vzala na vědomí návrh předloţený na základě přípravy realizace projektu na revitalizaci okolí kostela
Narození Panny Marie ve Starém Plzenci a dendrologického posudku stavu dřevin, jehoţ obsahem je
návrh vyřezání plochy 106m2 ţivého plotu z habrů a pokácení 12 neperspektivních a havarijních
stromů v parku pod kostelem a u fary na Malé Straně a na ošetření stávajících dřevin bezpečnostním a
zdravotním řezem a schválila zadání provedení popsaných prací dle předloţené nabídky společnosti
HD Strom s.r.o., Raková 33, IČ: 25217267, zastoupená certifikovaným arboristou Josefem Humlem a
provedení náhradní výsadby nových dřevin v souladu s vypracovaným projektem parkových úprav
firmy WAVELIT s.r.o. Drtinova 557/10, Praha 5, IČ 28449649;
vzala na vědomí předloţený soupis stromů rostoucích na pozemcích ve vlastnictví města, které jsou
v havarijním stavu a schválila v souladu s generelem zeleně pokácení těchto stromů dle předloţeného
návrhu a výsadbu nových stromů, kde to podmínky dovolují;
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., IČO: 25248111, se sídlem Jiráskova
1142, 332 02, Starý Plzenec hospodářský výsledek společnosti k 30.11.2017, Plán objemu výroby
k 31.12.2017, skutečnost objemu výroby k 30.11.2017017 a Cash Flow k 3.11.2017 v předloţeném
znění;
schválila rozpočtové opatření č. 9/2017 v předloţeném, kterým dochází v rozpočtu města na rok 2017
ke zvýšení celkových příjmů o 83.803,94 Kč a ke zvýšení celkových výdajů o 50.000,00 Kč;
vzala na vědomí Návrh Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje ve znění
Aktualizace č. 1 od Krajského úřadu Plzeňského kraje, odborem regionálního rozvoje, ze dne
06.12.2017 a souhlasila se zasláním připomínek města Krajskému úřadu Plzeňského kraje, odboru
regionálního rozvoje dle předloţeného znění;
vzala na vědomí došlé ţádosti o dotaci subjektů: Základní škola Starý Plzenec, příspěvková
organizace, ve výši 10.000 Kč, Základní škola a mateřská škola Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvková
organizace ve výši 10.000 Kč, Mateřská škola Starý Plzenec, příspěvková organizace ve výši 10.000
Kč, Základní umělecká škola Starý Plzenec, příspěvková organizace ve výši 5.000 Kč, souhlasila s
poskytnutím dotace subjektům: Základní škola Starý Plzenec, příspěvková organizace ve výši 10.000
Kč, Základní škola a mateřská škola Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvková organizace ve výši 10. 000
Kč, Mateřská škola Starý Plzenec, příspěvková organizace ve výši 10.000 Kč, Základní umělecká
škola Starý Plzenec, příspěvková organizace ve výši 5.000 Kč a s uzavřením veřejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace těmto subjektům ve schválené výši a uložila uzavřít Veřejnoprávní smlouvy o
poskytnutí dotace v odsouhlasené výši s citovanými ţadateli;
vzala na vědomí předloţenou nabídku na provedení zateplení půdních prostor budovy Masarykovo
nám. čp. 121 ve Starém Plzenci a schválila zadání provedení stavby „zateplení půdních prostor
budovy Masarykovo nám. čp. 121 ve Starém Plzenci dle předloţené nabídky společnosti Hana
Šedivcová - TOPP, Měchurova 395, 339 01 Klatovy, IČ: 49170694 za cenu 64.950,- Kč bez DPH, tj.
78.589,50 Kč vč. DPH;
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