Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
1. schůze – 10. ledna 2018
RM
schválila nový ceník vstupného na hrad Radyni s platností od 11.01.2018 dle předloţeného návrhu
vedoucí K-Centra;
vzala na vědomí Usnesení exekutorského úřadu Plzeň-sever ze dne 19.12.2017 s výzvou k vyjádření
Města Starý Plzenec jako oprávněného ve lhůtě 30 dnů ve věci nesouhlasu s návrhem na zastavení
exekuce pana XY jako povinného ze dne 11.12.2017 pro pohledávku ve výši 1.793.681,30 Kč
s příslušenstvím a uložila zaslat nesouhlasné vyjádření k návrhu na zastavení exekuce proti
povinnému panu XY;
vzala na vědomí nabídku společnosti City Upgrade s.r.o., Dukovany 221, IČ: 02756021, na
zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na vybudování sedlecké návsi a schválila
uzavření smlouvy mezi městem a společností City Upgrade s.r.o., Dukovany 221, IČ: 02756021
v předloţeném znění, jejímţ předmětem je zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí
na vybudování sedlecké návsi;
souhlasila se zadáním prohlídky a zpracováním zprávy o statickém posouzení 2 ocelových lávek pro
pěší ve Starém Plzenci dle předloţené nabídky společnosti TORION, projekční kancelář, s.r.o.,
Mánesova 1, 301 00 Plzeň, IČ: 61169111 za cenu 33.880 Kč vč. DPH;
souhlasila, jako Partner projektu, s vyhlášením zadávacího řízení formou zjednodušeného
podlimitního řízení, příjemcem – městským obvodem Plzeň 2- Slovany na výběr dodavatele stavby
„Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“ na základě § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a schválila Zadávací dokumentaci v předloţeném znění a
Smlouvou o dílo v upraveném znění předloţeného návrhu a za podmínky, ţe Smlouva o dílo bude
podepsána v případě přidělení dotace z IROP;
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 objem výkonů, předpokládaný hospodářský výsledek, harmonogram
účetní závěrky za rok 2017 a plán objemu výroby na leden 2018 v předloţeném znění;
vzala na vědomí plán kulturních akcí města na rok 2018 předloţený vedoucí K-Centra;
souhlasila s uskutečněním slavnostního hudebního pořadu Swing a první republika a módní dobové
přehlídky k výročí 100 let od zaloţení Československa dne 23.10.2018 od 19:00 hodin v Lidovém
domě ve Starém Plzenci dle předloţeného návrhu vedoucí K-Centra;
schválila uzavření smlouvy s autorem územního plánu města Ing. arch. Oldřichem Fárou o provádění
poradenské a konzultační činnosti pro město Starý Plzenec v roce 2018 v předloţeném znění;
vzala na vědomí posouzení Pravidel pro přidělování bytů v majetku města Starého Plzence
Ministerstvem vnitra, odboru veřejné správy, dozoru a kontroly Praha ze dne 05.12.2017 a schválila,
na základě kontrolních zjištění, nová Pravidla pro přidělování bytů v majetku města Starého Plzence
v upraveném znění předloţeného návrhu, kterými se ruší a nahrazují Pravidla pro přidělování bytů
schválená radou města dne 29.01.2014 včetně změny pravidel schválené dne 13.01.2016;
schválila, na základě splnění všech zákonných podmínek, uzavření Dodatku č. 3 na prodlouţení
Smlouvy o nájmu nebytových prostor na adrese Raisova 96 č. 601/2012 ze dne 31.07.2012 ve znění
Dodatku č. 1 ze dne 01.01.2014 a Dodatku č. 2 ze dne 09.07.2015 na dobu určitou s účinností od
01.08.2017 do 31.07.2019 se Středním odborným učilištěm obchodu a řemesel, s. r. o. v předloţeném
znění;
vzala na vědomí, na základě přijatého usnesení RM č. 483/2017, ţe ţadatel Oldřich Zajíček
nesouhlasil s novým návrhem umístění reklamních ukazatelů a poţádal o kompenzaci prokazatelných
výdajů a ukončení smlouvy a schválila uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o umístění reklamních
ukazatelů ze dne 26.04.2017, a proplacení prokazatelných výdajů za výrobu reklamních ukazatelů v
celkové výši 11.289 Kč a poměrného nájemného ve výši 715 Kč ke dni odstranění reklamních
ukazatelů 09.08.2017, v předloţeném znění;
vzala na vědomí, na základě uzavření smlouvy o převodu infrastruktury, návrh Dohody o zrušení
předkupního práva jako práva věcného dle Článku V. odstavce 5.6 Smlouvy kupní a smlouvy o zřízení
předkupního práva, uzavřené dne 16.12.2013 mezi městem a společností STREICHER, spol. s r. o.,
ke zbytku převedených pozemků
parc.č. 375/117 o výměře 607 m2
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parc.č. 375/118 o výměře 597 m2
parc.č. 375/119 o výměře 607 m2
parc.č. 375/120 o výměře 599 m2
parc.č. 375/126 o výměře 753 m2
vše v katastrálním území a obci Starý Plzenec, zapsáno u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj,
Katastrálního pracoviště Plzeň-město na LV 3718, předloţeno společností STREICHER, spol. s r. o.
(navazuje na ZM č. 20.13/2017) a uložila předloţit na nejbliţší jednání zastupitelstva města Dohodu o
zrušení předkupního práva k projednání;
schválila vydání vnitřní směrnice č. 1/2018 „Metodika pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu“ v upraveném znění předloţeného návrhu, kterou se ruší a nahrazuje vnitřní směrnice
č. 5/2014 a uložila prokazatelně seznámit se zněním této směrnice všechny vedoucí zaměstnance
města a statutární zástupce městem zřízených příspěvkových organizací;
stanovila ceny za vývoz směsných komunálních odpadů pro právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání, které budou při nakládání s odpady v roce 2018 vyuţívat systém města, ve
výši 2.700 Kč včetně DPH při týdenním vývozu a 1.750 Kč při čtrnáctidenním vývozu jedné nádoby o
objemu 110 či 120 litrů a schválila zmocnění referentky odboru ŢP MěÚ Heleny Šaškové k uzavírání
a podepisování smluv s příslušnými podnikateli pro rok 2018 v předloţeném znění;
souhlasila s pořízením nové hoblovky včetně příslušenství pro potřeby oddělení údrţby města
s předpokládanou cenou do 45 tis. Kč vč. DPH;
vzala na vědomí protokol o kontrole samostatné působnosti provedené Ministerstvem vnitra ČR
odborem veřejné správy, dozoru a kontroly u města Starý Plzenec ze dne 12.12.2017 a uložila
předloţit protokol o kontrole na nejbliţším zasedání ZM;
vzala na vědomí informaci Luboše Lence o havarijním stavu objektu bývalé vodárny v Heydukově
ulici ve Starém Plzenci a moţnostech jeho dalšího vyuţití a uložila zajistit opravu objektu bývalé
vodárny v Heydukově ulici ve Starém Plzenci, vypovědět nájemní smlouvu č. 301/2015 ze dne
31.08.2015 na pronájem pozemku parc. č. st. 78/2 včetně stavby technického vybavení bez čp./če.
v k. ú. Starý Plzenec a objekt vyuţít pro potřeby města a JSDH Starý Plzenec;
schválila uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě, ze dne 27.01.2015, mezi městem a Jaroslavem Kohoutem
o zabezpečení obědů pro občany, kterým město poskytuje pečovatelskou sluţbu v předloţeném znění;
schválila, na návrh dopravce Plzeňských městských dopravních podniků, a.s., změnu dopravy na
autobusové lince č. 50 ve směru k OC Olympia Plzeň dle předloţeného návrhu a uložila zajistit
informaci občanů o této změně v Radyňských listech a na webových stránkách města;
vzala na vědomí havarijní stav sochy sv. Jana Nepomuckého, která je umístěna v areálu kostela
Narození Panny Marie na Malé Straně a restaurátorský záměr na obnovu této sochy zpracovaný
Karlem Granátem a schválila podání ţádosti o dotaci do odpovídajícího dotačního titulu vyhlášeného
Plzeňským krajem pro rok 2018, případě s vyuţitím integrovaného projektu ve spolupráci
s Mikroregionem Radyně;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Prodlouţení vodovodu do ulice Na Hřišti, Starý Plzenec“ na pozemcích parc. č. 345/95, 346/2 k.ú.
Starý Plzenec;
jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku
malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Prodlouţení vodovodu do ulice Na Hřišti, Starý
Plzenec“ ve sloţení členové: Ivo Hruška, Ing. Milan Froněk, Ing. Ivo Rada; náhradníci: Mgr. Martina
Brejníková, Bc. Václav Podrouţek, Ing. Radek Hroch;
souhlasila se zadáním zpracování průběţné provozní monitorovací zprávy k projektům Kanalizace
Malá strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec a Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci dle předloţené
nabídky Ing. Zuzany Kalinové, Praha, IČ 05400121 a schválila uzavření příkazní smlouvy s Ing.
Zuzanou Kalinovou, Praha, IČ 05400121 v předloţeném znění;
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