Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
7. schůze – 11. dubna 2018
RM
vzala na vědomí Zprávu za rok 2017, předloţenou společností Plzeňské sluţby s.r.o., která zajišťuje
správu bytů v majetku města Starý Plzenec;
vzala na vědomí návrh Plánovací smlouvy o převodu pozemku a veřejné infrastruktury na pozemku
parc. č. 310/10 a 310/11 v katastrálním území Starý Plzenec, a na pozemcích parc. č. 1430/31, 316/59,
310/16, 252, 251/5, 1430/30 a 1430/29 vše v katastrálním území Starý Plzenec, které jsou ve
vlastnictví města mezi městem Starý Plzenec a společností K+K-Export-Import s.r.o., Prešovská
318/20, Plzeň, Jednatel: Josef Ludwig Kappenberger, IČ: 48361283, zastoupena na základě plné moci
Ing. Vlastislavem Šlajsem, jednatelem REP - Rozvojové a ekologické projekty, s.r.o., se sídlem
v Plzni, Domaţlická 172a, IČ: 61173452 a souhlasila s uzavřením Plánovací smlouvy o převodu
veřejné infrastruktury na pozemku parc. č. 310/10 a 310/11 v katastrálním území Starý Plzenec, a na
pozemcích parc. č. 1430/31, 316/59, 310/16, 252, 251/5, 1430/30 a 1430/29 vše v katastrálním území
Starý Plzenec, které jsou ve vlastnictví města mezi městem Starý Plzenec a společností K+K-ExportImport s.r.o., Prešovská 318/20, Plzeň, jednatel: Josef Ludwig Kappenberger, IČ: 48361283,
zastoupena na základě plné moci Ing. Vlastislavem Šlajsem, jednatelem REP - Rozvojové a
ekologické projekty, s.r.o., se sídlem v Plzni, Domaţlická 172a, IČ: 61173452;
vzala na vědomí přílohu k zápisu z jednání komise pro občanské a sociální záleţitosti ze dne
07.03.2018, vyjádření sociálního a správního odboru MěÚ a ţádost o přidělení bytu majetku města na
adrese Ţiţkova 49, Starý Plzenec a schválila na základě doporučení komise pro občanské a sociální
záleţitosti a sociálního a správního odboru MěÚ, uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou, od
01.05.2018 do 31.10.2018, byt č. 1 v majetku města, v Ţiţkově ulici č. 49, Starý Plzenec;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Sociální zařízení II. NP, Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec“ a schválila Výzvu k podání nabídek
pro veřejnou zakázku a seznam dodavatelů;
jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku
malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Sociální zařízení II. NP, Masarykovo nám. 121, Starý
Plzenec“ ve sloţení členové: Ivo Hruška, Ing. Milan Froněk, Ing. Ivo Rada; náhradníci: Bc. Václav
Podrouţek, Jan Král, Ing. Radek Hroch;
schválila uzavření Smlouvy o omezení uţívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje
se správcem komunikace SÚS Plzeňského kraje - parc. č. 1432/2 k. ú. Starý Plzenec, jehoţ předmětem
je vybudování infrastruktury „Radyňská ulice- vodovod“;
schválila uzavření Smlouvy o omezení uţívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje se
správcem komunikace SÚS Plzeňského kraje - parc. č. 1414/4, 1414/2 k.ú. Starý Plzenec, jehoţ
předmětem je vybudování infrastruktury „Vodovod v ulici Luční, Starý Plzenec“;
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, Starý
Plzenec vzala na vědomí řádnou účetní závěrku, výroční zprávu společnosti PRONAP s. r. o., za rok
2017 a Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti k 31.12.2017, v předloţeném
znění, schválila rozdělení zisku vytvořeného v roce 2017 ve výši 1.504.000 Kč ve prospěch kapitoly
„Nerozdělený zisk z minulých let“, určila v souladu s § 17 odst. 1) zákona č. 93/2009 Sb. pro účetní
období 2018 auditorskou společnost a.t.c. auditorská a daňová kancelář s.r.o., číslo licence 172,
zastoupenou Ing. Pavlem Holubem a uložila předloţit materiály k seznámení na nejbliţší jednání ZM;
schválila Deklaraci o vzájemné spolupráci pro rok 2018 se společností Bohemia Sekt, s.r.o. v
předloţeném znění;
souhlasila se zadáním opravy audiovizuální pohádkové expozice na hradě Radyni firmě MeTronix,
Pavel Meca, Kyjevská 1747/110, Plzeň, IČ: 11411449 dle předloţené cenové nabídky;
vzala na vědomí předloţené nabídky na provedení „veřejného osvětlení Starý Plzenec, ul. Luční“,
společnostmi ELEKTROPAUM, s.r.o., Osek 248, Osek, IČ: 26362520 a ELEKTROMONTÁŢE Touš
s.r.o., Topolová 68, Úherce, IČ: 29089247 a schválila uzavření Smlouvy o dílo v předloţeném znění
na provedení stavby „VO Starý Plzenec, ul. Luční“ se společností ELEKTROMONTÁŢE Touš s.r.o.,
Topolová 68, Úherce, IČ: 29089247, která předloţila ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídku;
souhlasila s vytvořením propagačního tiskového materiálu s nabídkou cestovního ruchu města Starého
Plzence (mapa + informace) s názvem Naučné stezky Starého Plzence v nákladu 10.000 ks v ČJ, NJ a
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AJ dle předloţených cenových nabídek na zpracování a tisk od Ing. Stanislava Raucha, Karlovarská
2196/129a, Plzeň, IČ: 15719936 a SOS print s.r.o., Švihovská 165/10, Plzeň, IČ: 29124034;
schválila protokol o otevírání nabídek a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce Malostranského náměstí ve Starém Plzenci“ a uzavření
Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek se společností Triumfa Energo s.r.o.,
Klatovská 515/169, Plzeň – Litice, IČ: 64830209, která předloţila nejvýhodnější cenovou nabídku při
splnění všech zadávacích podmínek;
vzala na vědomí ţádost Martina Vavřičky, na základě osobního jednání, o pronájem části pozemku
parc. č. 1411/32 o velikosti cca 38 m2 v k. ú. Starý Plzenec, za účelem umístění sezónní zahrádky,
souhlasila s poţadovaným pronájmem části pozemku o velikosti cca 38 m2 na dobu určitou
do 31.12.2018, stanovila nájemné na rok 2018 ve výši 100 Kč/m2 a uložila zveřejnit záměr města,
informovat ţadatele o podmínkách pronájmu a po uplynutí zákonné doby, pokud se nepřihlásí jiný
zájemce, uzavřít příslušnou nájemní smlouvu;
vzala na vědomí, na základě zajištění dokončení majetkoprávního vypořádání, ţádost spoluvlastníků
bytového domu čp. 71 o vyřešení přeplocení pozemku parc. č. 237/4 sousedním vlastníkem pozemku
parc. č. 237/18, vše v k. ú Sedlec u Starého Plzence a uložila provést místní šetření za účasti vlastníků
pozemků a poté předloţit do RM;
vzala na vědomí, dle předběţného souhlasu s výsadbou lipové aleje na pozemcích města, ţádost
o souhlas s pověřením spolku Kvetoucí stromy, z. s. podat ţádost o poskytnutí finanční dotace na tuto
výsadbu společně s předloţenými souhlasy, spoluvlastníků pozemku parc. č. 1920 v k. ú. Starý
Plzenec, s výsadbou lipové aleje a s prodejem jeho části o velikosti cca 1 000 m2 za navrţenou kupní
cenu, na základě jednání se spolkem Kvetoucí stromy, z. s., souhlasila s výsadbou lipové aleje na
pozemcích města a pověřením spolku Kvetoucí stromy, z. s. podat ţádost o poskytnutí finanční dotace
na tuto výsadbu a uložila informovat ţadatele a předloţit nabízenou koupi části pozemku parc. č. 1920
v k. ú. Starý Plzenec, která bude následně geometricky oddělena, k rozhodnutí zastupitelstvu města;
vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ o vyhodnocení zkušebního provozu elektronických
hlásičů výpadku veřejného osvětlení v Sedlci a v ulici Modřínová a souhlasila s instalací dalších
elektronických hlásičů výpadku veřejného osvětlení prostřednictvím GSM modulu u rozvaděčů
veřejného osvětlení ve městě dle předloţené nabídky od fy Elektro Paum;
souhlasila se zajištěním tradiční pravidelné autobusové dopravy občanů na místní hřbitov v období
červen – říjen 2018 za jednotné jízdné 10 Kč společností ČSAD autobusy Plzeň, a. s. a uložila
objednat autobus a informovat občany obvyklým způsobem;
jmenovala v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náleţitostech konkurzního řízení
a konkurzních komisích, pro konkurzní řízení na obsazení funkcí ředitelů/ředitelek škol od 01.08.2018
(RM č. 120/2018):
a) konkurzní komisi pro Základní školu Starý Plzenec, příspěvkovou organizaci ve sloţení:
předseda: Bc. Václav Vajshajtl,
členové: Ing. Hana Sobotová, Mgr. Michaela Černá, Mgr. Bc. Hana Stýblová, Mgr. Marcela
Bardounová, Mgr. Miroslava Vlčková, Pavel Fremr,
náhradník za člena školské rady Pavla Fremra: Eva Děkanovská;
b) konkurzní komisi pro Základní školu Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvkovou organizaci ve sloţení:
předseda: Bc. Václav Vajshajtl,
členové: Ing. Hana Sobotová, Mgr. Michaela Černá, Mgr. Bc. Hana Stýblová, Mgr. Emanuela
Vávrová, Mgr. Miroslava Vlčková, Ing. Lenka Štemberová,
náhradník za členku školské rady Ing. Lenku Štemberovou: Ing. Marie Laiblová;
c) do funkce tajemníka těchto komisí, podle ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb.,
zaměstnance města Mgr. Milenu Benediktovou;
souhlasila s podáním ţádosti na Úřad práce o příspěvek na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci
veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání;
vzala na vědomí došlé ţádosti subjektů o dotaci, schválila poskytnutí dotace subjektům v upravené
výši z důvodu omezeného mnoţství finančních prostředků: Hospic svatého Lazara, z.s., ve výši 4.000
Kč, Domov Mladá, poskytovatel sociálních sluţeb ve výši 4.000 Kč, Pomocné tlapky o.p.s. ve výši
5.000 Kč, Občanský spolek Hůrka a Radyně ve Starém Plzenci ve výši 12.000 Kč, Krajská organizace
ČSŢ Plzeňský kraj ve výši 5.000 Kč, TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. ve výši 4.000 Kč, Staroplzenecké
varhany, z.s. ve výši 10.000 Kč, Základní škola speciální Diakonie ČCE Merklín ve výši 4.000 Kč,
Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek ve výši 2.000
Kč, Spolek zdravotně postiţených Staroplzenecko z.s. ve výši 14.000 Kč, SH ČMS – Sbor
dobrovolných hasičů Sedlec ve výši 8.000 Kč, Zdeněk Ernest ve výši 5.000 Kč, CENTRUM HÁJEK
z.ú ve výši 5.000 Kč, Kvetoucí stromy z.s. ve výši 7.000 Kč, Diakonie ČCE – středisko Západní
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Čechy ve výši 5.000 Kč, Myslivecký spolek Starý Plzenec ve výši 7.000 Kč, JUNÁK – český skaut,
středisko Střela Plzeň, z.s. ve výši 8.000 Kč, Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů,
základní organizace Starý Plzenec - 037 ve výši 8.000 Kč, Raná péče Kuk, z.ú ve výši 8.000 Kč,
Spolek – Sedlec v akci! ve výši 10.000 Kč, Sedlec ţije z.s. ve výši 5.000 Kč, Ústav neformálního
vzdělávání, z.ú. ve výši 5.000 Kč a PIONÝR, z.s. - Pionýrská skupina Starý Plzenec ve výši 5.000 Kč
a souhlasila s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace těmto subjektům v upraveném
znění;
schválila uzavření Dohody o moţnosti vyuţití sběrného dvora ve Starém Plzenci mezi městem Starý
Plzenec a obcí Mokrouše, Mokrouše 47, IČ: 00574309, v předloţeném znění, jejímţ předmětem jsou
podmínky vyuţití sběrného dvora ve Starém Plzenci pro občany obce Mokrouše;
vzala na vědomí cenové nabídky na výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů dle
Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a schválila uzavření smlouvy mezi městem
Starý Plzenec a Veronikou Horkou, Zastávka 2, Přeštice, IČ: 88733050, v předloţeném znění, jejímţ
předmětem je výkon funkce pověřence pro ochranu osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR) pro město Starý Plzenec a jeho příspěvkové organizace;
souhlasila s krátkodobým pronájmem vnitřní části hradního paláce hradu Radyně panu Jaroslavu
Kajerovi za účelem natočení videoklipu amatérské hudební skupiny O.B.R.rock a uložila uzavřít
smlouvu o krátkodobém pronájmu vnitřní části hradního paláce hradu Radyně dle předloţeného
návrhu;
schválila uzavření smlouvy mezi městem Starý Plzenec a DataLite, spol. s r.o., Štěpánská 51/631,
Praha 1, IČ: 25106325, v předloţeném znění, jejímţ předmětem je software nástroj pro implementaci
systémové analýzy dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) pro město Starý Plzenec
a jeho příspěvkové organizace;
schválila uzavření smlouvy mezi městem a Ing. Janem Maškem, jejímţ předmětem je stanovení
podmínek pro kácení topolů a zajištění hodnotné náhradní výsadby na pozemcích ve vlastnictví města
parc.č. 325/18 o celkové výměře 1035 m2 – vodní plocha, zapsané na LV č. 2508, k.ú. Sedlec u
Starého Plzence v předloţeném znění;
schválila uzavření smlouvy mezi městem Starý Plzenec a Galileo Corporation s.r.o., Březenecká
4808, Chomutov, IČ: 25448714, v předloţeném znění, jejímţ předmětem je rozšíření redakčního
systému webu města a webu hradu Radyně na verzi GDPR+, zajištění a nasazení SSL certifikátu
v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR);
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na dodávky
„Rekonstrukce Malostranského náměstí ve Starém Plzenci - lavičky a podium“;
jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku
malého rozsahu na dodávky pod názvem „Rekonstrukce Malostranského nám. ve Starém Plzenci lavičky a podium“ ve sloţení členové: Ivo Hruška, Ing. Milan Froněk, Ing. Ivo Rada; náhradníci: Jan
Král, Bc. Václav Podrouţek, Ing. Radek Hroch;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na na stavební práce na
opravu místních komunikací ulic Na Vršku, V kolonii a Lesní v Sedlci u Starého Plzence;
jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku
malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Opravy místních komunikací ulic Na Vršku, V kolonii
a Lesní v Sedlci u Starého Plzence ve sloţení - členové: Jan Král, Ing. Milan Froněk, Ing. Ivo Rada;
náhradníci: Mgr. Martina Brejníková, Bc. Václav Podrouţek, Ing. Radek Hroch;
schválila zpracování průběţných monitorovacích a provozních zpráv po dobu udrţitelnosti projektu
„Revitalizace starého hřbitova ve Starém Plzenci“ společností BS-CENTRAL s.r.o., Děkanská vinice I
823/13, Praha 4, IČ: 24160938, za částku 3.000 Kč bez DPH ročně;
schválila zadání projektové dokumentace na opravu lesní cesty od Centra sluţeb pro turisty směrem
ke spojnici mezi lomem ve Starém Plzenci a Losinou společnosti Touš projekt s.r.o., Krátká 765,
Horní Bříza, IČ: 01465481, dle předloţené nabídky a souhlasila s podáním ţádosti o dotaci v rámci
dotačního titulu Státního zemědělského a intervenčního fondu „Program rozvoje venkova – operace
4.3.2 Lesnická infrastruktura“ na opravu lesní cesty od Centra sluţeb pro turisty směrem ke spojnici
mezi lomem ve Starém Plzenci a Losinou a se zpracováním ţádosti o dotaci a administrací projektu
společností DOMOZA projekt s.r.o., IČ: 28145089 dle předloţené nabídky;
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