Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
3. schůze – 7. února 2018
RM
souhlasila v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“, s vyvěšením tibetské vlajky na stožáru
města na Masarykově náměstí dne 10.03.2018;
vzala na vědomí zápis komise strategického rozvoje a prezentace památek č. 25 ze dne 18.01.2018
v předloženém znění a uložila dopracovat „Pravidla pro vydávání Radyňských listů z 23. května
2011“ dle předloženého návrhu v upraveném znění a opětovně předložit RM;
vzala na vědomí informaci starostky města o situaci se zpracováním dopravního a směrového
průzkumu v souvislosti s návrhem dopravního řešení v návrhu nového územního plánu a studií na
rekonstrukci komunikace II/180;
souhlasila se zadáním objednávky č.: 3100218 na prezentaci Města Starý Plzenec dle předložené
nabídky poskytovatele, společnosti TPMC s.r.o., IČ: 26341131, se sídlem Palackého náměstí 753/26,
301 00 Plzeň;
souhlasila se zahájením turistické sezóny na hradě Radyni dne 31.03.2018 v době od 14:00 do 16:00
hodin a s programem této akce, která proběhne ve spolupráci s Občanským spolkem Hůrka a Radyně
dle předloženého návrhu vedoucí K-Centra;
souhlasila dle návrhu školské a kulturní komise s uskutečněním kulturní akce s názvem Starý Plzenec
- Městské slavnosti dne 01.09.2018 od 14:00 do 22:00 hodin dle předloženého návrhu programu
agentury POL AGENCY s.r.o., Modřínová 1167, Starý Plzenec, IČ: 28046421, schválila uzavření
smlouvy o uměleckém vystoupení s agenturou POL AGENCY s.r.o., Modřínová 1167, Starý Plzenec
dle předloženého návrhu, stanovila jednotné vstupné 30 Kč/osobu pro návštěvníky všech věkových
kategorií kromě dětí do 6 let a ZTP/P a stanovila ceník za umožnění prodeje pro stánkové prodejce;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Rekonstrukce WC na MěÚ Starý Plzenec, Smetanova 932“ a schválila Výzvu k podání nabídek pro
uvedenou veřejnou zakázku a seznam dodavatelů;
souhlasila s uskutečněním kulturně společenské akce s názvem Odpoledne s muzikou pro seniory ve
dnech 28.03. a 24.10.2018 od 15:00 do 18:00 hodin v Lidovém domě, Raisova 2, Starý Plzenec dle
předloženého návrhu vedoucí K-Centra a stanovila pro všechny seniory, kteří navštíví jeden nebo oba
z termínů uvedené akce vstup zdarma;
souhlasila s podáním žádosti o dotaci Plzeňského kraje z dotačního programu „Mikrogranty
Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018“ na projekt
s názvem „Městské slavnosti“ – kulturní akci, která se uskuteční 01.09.2018 ve Starém Plzenci;
vzala na vědomí žádost o povolení k hostování a zajištění tradiční pouti ve Starém Plzenci podniky
lidové technické zábavy a stánkovým prodejem v roce 2018 včetně uzavření smlouvy na dobu určitou
v trvání 3 let, nesouhlasila s dlouhodobým závazkem města na zajištění pouti, tj. na žadatelem
požadovanou dobu určitou v trvání 3 let, souhlasila, z důvodu výpůjčky pozemku parc. č. 343/162
v k. ú. Starý Plzenec (škvárové hřiště) třetí osobě, se zajištěním pouti za stejných podmínek jako
v roce 2017, tj. s krátkodobým pronájmem pozemků parc. č. 343/1, 343/162, 346/2 v k. ú. Starý
Plzenec na příslušný kalendářní rok 2018 a uložila dohodnout návrhy příslušných smluv se žadatelem
a vypůjčitelem pozemku SK Starý Plzenec z. s. a předložit ke schválení RM;
souhlasila, z důvodu opravy písařské chyby, s uzavřením Dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené
dne 01.09.2017 mezi městem a společností Potraviny HM PLUS s. r. o. zastoupené Milanem Jaklem,
v předloženém znění;
vzala na vědomí, na základě odeslaného stanoviska čj. 1388/2017/MěÚSP/OV-2/Koz dne 25.05.2017
a dotazu Ministerstva obrany, Sekce nakládání s majetkem MO, Odboru nakládání s nepotřebným
majetkem, regionální pracoviště Plzeň, informaci o možnosti převodu pozemku parc. č. 551/24 v k. ú.
Starý Plzenec, navrhla souhlasit s bezúplatným nabytím pozemku parc. č. 551/24 v k. ú. Starý
Plzenec a uložila odeslat žádost o převod pozemku vlastníku nemovitosti včetně požadavku na
stanovení podmínek a poté předložit k projednání RM;
schválila uzavření třístranné smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku města parc. č. 288/45,
293/3, 296/1 a 296/5 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence se společností RWE GasNet, s. r. o.
a investorem stavby v předloženém znění,
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schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést
stavbu č. IV-12-0012431/01 na pozemcích města parc. č. 335/74 a parc. č. 335/77 v k. ú. Starý Plzenec
se společností ČEZ Distribuce, a. s. v předloženém znění,
schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést
stavbu č. IP-12-0004980/03 na pozemku města parc. č. 237/19 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence
se společností ČEZ Distribuce, a. s. v předloženém znění,
schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést
stavbu č. IV-12-0012638/01 na pozemku města parc. č. 335/4 v k. ú. Starý Plzenec se společností ČEZ
Distribuce, a. s. v předloženém znění,
schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést
stavbu č. IE-12-0006676/3 na pozemcích města parc. č. 257/9 a parc. č. 321/5 v k. ú. Sedlec u Starého
Plzence se společností ČEZ Distribuce, a. s. v předloženém znění,
souhlasila na základě přijatého usnesení ZM č. 20.18/2017 ze dne 11.12.2017, s požadovanou
výpůjčkou celého pozemku parc. č. 1708 v k. ú. Starý Plzenec na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou spolku Kvetoucí stromy, z.s., zastoupeným předsedou Jiřím Medřickým, za
předpokladu realizace záměru zřízení mokřadu a zajištění údržby pozemku na vlastní náklady po tuto
dobu a uložila zveřejnit záměr města a poté předložit návrh smlouvy o výpůjčce RM k odsouhlasení;
vzala na vědomí, informaci o sejmutí poznámek spornosti z nemovitostí evidovaných na listech
vlastnictví města a tím obnovení možnosti převádět tento majetek a uložila vyžádat si právní
stanovisko JUDr. Tesaře k dořešení požadovaného převodu pozemků parc. č. st. 744, parc. č. st. 1022
a parc. č. 1229/2 v k. ú. Starý Plzenec a poté předložit k projednání RM;
vzala na vědomí ceník svozu a využití separovaných složek komunálního odpadu předložený
společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČ: 49356089, platný od 01.03.2018 a schválila
navržené ceny za odvoz a likvidaci tříděného odpadu a souhlasí s podpisem nového ceníku;
souhlasila s podáním žádosti o dotaci na péči o VKP Ostrá Hůrka z dotačního titulu Krajského úřadu
Plzeňského kraje „Ochrana přírody 2018“;
souhlasila s podáním žádosti o dotaci Plzeňského kraje z dotačního programu „Podpora péče o
pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje 2018“ na opravu válečného hrobu
umístěného na místním hřbitově;
vzala na vědomí informaci starostky města, že akcie společnosti KaV, a.s. Starý Plzenec jsou
v současné době na burze neobchodovatelné a jejich prodej mezi ostatní akcionáře není ekonomicky
výhodný a uložila předložit informaci k seznámení na jednání ZM
souhlasila s podáním žádosti o dotaci Plzeňského kraje z dotačního programu „Podpora rozvoje
cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2018“ na zpracování projektové
dokumentace na akci "Cyklostezka Plzeň - Brdy, úsek Starý Plzenec";
vzala na vědomí předloženou nabídku na provedení opravy vodovodní přípojky a WC v přízemí
radnice ve Starém Plzenci č. p. 121 společností Miroslav Pešek s.r.o., Neumannova 2069/9, 326 00
Plzeň a schválila zadání provedení stavby „opravy vodovodní přípojky a WC v přízemí radnice ve
Starém Plzenci č. p. 121“ společnosti Miroslav Pešek s.r.o., Neumannova 2069/9, Plzeň, IČ:
03625761, dle předložené nabídky;
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