Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
8. schůze – 25. dubna 2018
RM
schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci
programu „Podpora rozvoje cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2018“
č. C12/18 v předloženém znění, jejímž předmětem je poskytnutí účelové finanční dotace určené na
vypracování projektové dokumentace pro územní řízení a stavební povolení na cyklostezku Starý
Plzenec – Šťáhlavy v rámci cyklotrasy Plzeň – Brdy v předloženém znění;
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 Vyhodnocení finančního plánu společnosti za rok 2017, účetní
závěrku, Cash Flow k 31.03.2018, skutečnost objemu výroby dle zákazníků za březen a výhled na
květen 2018 v předloženém znění;
vzala na vědomí oznámení ředitele Základní školy ve Starém Plzenci, Masarykovo náměstí 54
o vyhlášení ředitelského volna na dny 30.04. a 07.05.2018, provoz školní jídelny bude v uvedených
dnech zajištěn;
vzala na vědomí Zápis školské a kulturní komise č. 3/2018 ze dne 09.04.2018;
schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést
stavbu č. IV-12-0012947/02 na pozemku města parc. č. 2007 v k. ú. Starý Plzenec se společností ČEZ
Distribuce, a. s. v předloženém znění;
schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0011181/VB/001
na pozemcích města parc. č. 241/28, parc. č. 241/29 a parc. č. 241/30 v k. ú. Starý Plzenec
se společností ČEZ Distribuce, a. s. v předloženém znění;
vzala na vědomí žádost Společenství vlastníků jednotek pro dům čp. 1013 Herejkova zastoupené
insolvenčním správcem JUDr. Lukášem Holým dlužníka KTI – provádění staveb, s. r. o. o zahájení
jednání o převodu pozemků parc. č. st. 1523, parc. č. 1053/25 a parc. č. 1052/2 v k. ú. Starý Plzenec
do spoluvlastnictví vlastníků jednotek SVJ Herejkova 1013 podle výše spoluvlastnických podílů,
uložila vyžádat písemná stanoviska k požadovanému prodeji a předložit RM:
a) zajistit identifikaci sítí,
b) vyjádření z hlediska územního plánu stávajícího a budoucího,
c) posouzení z hlediska napojení na stávající infrastrukturu dopravní i technickou,
křižovatkového napojení na komunikaci U Mlýna včetně případného zajištění přístupové
komunikace na část pozemku ve výpůjčce a vybudování infrastruktury u nové obytné zóny,
d) prodej pozemků v návaznosti na evidovanou smlouvu o výpůjčce;
vzala na vědomí, souhlas společnosti ENERGON reality, s. r. o. Dobříš zastupující společnost ČEZ
Distribuce a. s. s odkupem pozemku pouze pod stavbou trafostanice dle předloženého návrhu
geometrického plánu č. 2832-2096/2017 odděleného z pozemku parc. č. 343/187 v k. ú. Starý Plzenec
nově označeného parc. č. st. 2265 o výměře 5 m2, doporučila schválit prodej nově odděleného
pozemku pouze po trafostanicí parc. č. st. 2265 o výměře 5 m2 z důvodu zachování veřejně
přístupného pozemku parc. č. 343/187 mezi zástavbou a komunikacemi a uložila zveřejnit záměr
prodeje části pozemku dle uvedené specifikace, dojednat návrh kupní smlouvy a poté předložit
k rozhodnutí ZM;
schválila rozpočtové opatření č. 2/2018 v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na rok
2018 ke zvýšení celkových příjmů o 102.500,59 Kč a ke zvýšení celkových výdajů o 47.762,00 Kč,
dále dochází ke změně financování ve výši -54.738,59 Kč;
schválila uzavření Smlouvy o dílo v předloženém znění na zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Hřbitov Starý Plzenec – stavební a sadovnické úpravy“ II. etapa se společností Habeš – stálé sucho
s.r.o., Pod Všemi svatými 110/73, Plzeň, IČ: 26397048, jíž předmětem bude dokončení opravy
severovýchodní stěny hřbitovní zdi;
vzala na vědomí došlé žádosti subjektů o dotaci, schválila poskytnutí dotace subjektům dle
předloženého návrhu sportovní komise, kde bylo přihlíženo k počtu registrovaných staroplzeneckých
dětí a omezenému množství finančních prostředků: SK SPORT team DOLI Starý Plzenec, z.s. ve výši
15.000 Kč, Český kynologický svaz ZKO Starý Plzenec – 200 ve výši 14.000 Kč, František
Vondráček ve výši 10.000 Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Starý Plzenec ve výši 3.000 Kč,
TJ Spartak Sedlec z.s. (oddíl tenisu) ve výši 20.000 Kč, TJ Spartak Sedlec z.s. (oddíl hokeje) ve výši
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3.000 Kč, Tělocvičná jednota Sokol Starý Plzenec ve výši 15.000 Kč, Taneční škola Filip Gregoriades
z.s. ve výši 14.000 Kč, Sedlec žije z.s. ve výši 3.000 Kč, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Sedlec
ve výši 20.000 Kč, ČSS, z.s. - Sportovně střelecký klub Starý Plzenec ve výši 3.000 Kč, Martin
Makovec (snowboardcross) ve výši 1.000 Kč a TJ Spartak Sedlec z.s. (oddíl HMB) ve výši 3.000 Kč,
souhlasila s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace těmto subjektům ve schválené výši
a uložila předložit žádosti o poskytnutí dotací přesahujících 50.000 Kč k rozhodnutí ZM a doporučuje
ZM podle návrhu sportovní komise poskytnutí dotací takto: SK Starý Plzenec z.s. ve výši 228.000 Kč,
Házenkářský klub Bohemia Sekt Starý Plzenec ve výši 54.000 Kč a TJ Spartak Sedlec z.s. (oddíl
rychlostní kanoistiky) ve výši 94.000 Kč;
souhlasila s uskutečněním výstavy s názvem Starý Plzenec za první republiky ke 100. výročí vzniku
první republiky dle předložené koncepce a předběžného rozpočtu RNDr. Martina Langa, ředitele
Muzea Středních Brd a schválila zadání grafické práce k uvedené výstavě dle cenové nabídky firmy
Richard Rotter, Těně 41, Těně, IČ: 16732367, zajištění odborného poradenství RNDr. Martinu
Langovi, Čtrnáctka 690, Mirošov, přípravy podkladů a kurátorské práce Mgr. Anně Velichové, dle
předložených nabídek;
vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami na zakázku malého rozsahu na dodávku pod
názvem „Rekonstrukce Malostranského náměstí ve Starém Plzenci - lavičky a podium“ zrušila
výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na dodávku pod názvem „Rekonstrukce Malostranského
náměstí ve Starém Plzenci - lavičky a podium“ z důvodu nedoručení žádné obálky s nabídkou do
stanoveného termínu a uložila vyhlásit nové výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na dodávku
pod názvem „Rekonstrukce Malostranského náměstí ve Starém Plzenci - lavičky a podium“;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na dodávku
pod názvem „Rekonstrukce Malostranského náměstí ve Starém Plzenci - lavičky a podium“ ve složení
členové: Ivo Hruška, Ing. Milan Froněk, Ing. Ivo Rada, náhradníci: Jan Král, Bc. Václav Podroužek,
Ing. Radek Hroch;
vzala na vědomí oznámení SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Sedlec, IČ:49183401 o konání
kulturně společenské akce pod názvem „Posezení pod Májkou“ v areálu hasičské zbrojnice dne
30.04.208 od 18:00 h do 24:00 h;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Revitalizace zeleně v okolí kostela Narození Panny Marie ve Starém Plzenci“, I. etapa;
jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku
malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Revitalizace zeleně v okolí kostela Narození Panny
Marie ve Starém Plzenci“, I. etapa ve složení členové: Ivo Hruška, Ing. Milan Froněk, Ing. Ivo Rada;
náhradníci: Mgr. Martina Brejníková, Bc. Václav Podroužek, Ing. Radek Hroch;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce
„VO Starý Plzenec, ul. Smetanova“ v k.ú. Sedlec U Starého Plzence a schválila Výzvu k podání
nabídek pro uvedenou 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 „VO Starý Plzenec, ul. Smetanova“ v k.ú. Sedlec
u Starého Plzence ve složení - členové: Ivo Hruška, Ing. Milan Froněk, Ing. Ivo Rada; náhradníci:
Mgr. Martina Brejníková, Bc. Václav Podroužek, Ing. Radek Hroch;
schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci
dotačního programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2018“
na projekt „Naučné stezky Starého Plzence – propagační tiskový materiál s nabídkou cestovního ruchu
ve Starém Plzenci“;
vzala na vědomí předloženou nabídku a návrh smlouvy na zajištění výkonu autorského dozoru
projektanta akce - Revitalizace Malostranského náměstí ve Starém Plzenci společností City Upgrade
s.r.o., se sídlem Dukovany 221, Dukovany, IČ: 02756021, zastoupenou Ing. arch. Ivo Pavlíkem a
schválila uzavření Smlouvy o dílo v předloženém znění na zajištění výkonu autorského dozoru
projektanta akce- Revitalizace Malostranského náměstí ve Starém Plzenci společností City Upgrade
s.r.o., se sídlem Dukovany 221, Dukovany, IČ: 02756021;
schválila Dohodu s Českou poštou, s.p. o bezhotovostní úhradě cen poštovních služeb číslo
2018/03139 v předloženém znění;
schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace č. Z053/18 z rozpočtu Plzeňského
kraje v rámci dotačního programu „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích
a zónách a staveb drobné architektury; kopie sochařských děl v exteriéru na území Plzeňského kraje“
v předloženém znění, jíž předmětem je kompletní restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého včetně
doplnění chybějící hlavy a svatozáře;
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vzala na vědomí předložené nabídky na odvodnění ul. Spojovací, Starý Plzenec - Sedlec, společností
DYBS Plzeň s.r.o., Prvomájová 514/39, Plzeň, IČ: 62621033 a Miroslavem Peškem s.r.o.,
Neumannova 2069/9, Plzeň, IČ: 03625761 a schválila zadání provedení stavby „Odvodnění ul.
Spojovací, Starý Plzenec - Sedlec“ dle předložené nabídky společnosti Miroslav Pešek s.r.o.,
Neumannova 2069/9, Plzeň, IČ: 03625761, který předložil cenově nejvýhodnější nabídku;
schválila protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na
zakázku malého rozsahu na stavební práce „Opravy místních komunikací ve Starém Plzenci a Sedlci“
a uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek se společností Silnice
Horšovský Týn a. s., Nad rybníčkem 40, Horšovský Týn, IČ: 45359164, která předložila
nejvýhodnější cenovou nabídku při splnění všech zadávacích podmínek;
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