Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
9. schůze – 16. května 2018
RM
schválila, na ţádost ředitelky Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvková
organizace, odpisový plán hmotného majetku – serveru I5 – 7400, umístěného v budově školy,
v předloţeném znění;
vzala na vědomí ţádost o pronájem a zrekonstruování nebytových prostor bývalého centra Dráček
v budově na adrese Raisova 96, Starý Plzenec včetně odhadu nákladů na nezbytnou rekonstrukci,
souhlasila s pronájmem a zrekonstruováním nebytových prostor bývalého centra Dráček v budově
na adrese Raisova 96, Starý Plzenec dle předloţeného návrhu a uložila vyvěsit záměr pronájmu
nebytových prostor, zajistit provedení oprav dle předloţeného návrhu a poté předloţit RM;
vzala na vědomí oznámení společnosti BOHEMIA SEKT, s.r.o. Starý Plzenec o konání kulturní akce
„Den Bohemia Sektu aneb Rodinné letní odpoledne pro dospělé i špunty“, která se bude konat dne
09.06.2018 od 14:00 h do 22:00 h ve venkovních prostorách společnosti BOHEMIA SEKT, s.r.o.;
vzala na vědomí vyúčtování kulturní akce Radyňské slavnosti vína, která se konala 21.04.2018
v předhradí hradu Radyně a souhlasila s navýšením rozpočtu K-Centra, městské knihovny o zisk
z uvedené akce v částce 15.405 Kč dle předloţeného návrhu vedoucí K-Centra,
schválila uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností DYBS Plzeň s.r.o., Prvomájová
514/39, Plzeň, IČ: 62621033, jehoţ předmětem je prodlouţení termínu dokončení stavby projektu
„Přechod pro chodce u zdravotního střediska - Smetanova ul., Starý Plzenec“ do 15.09.2018;
vzala na vědomí nabídky na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Sanace prostor
1. PP západní části budovy základní školy ve Starém Plzenci, Masarykovo náměstí 54“ v předloţeném
znění a schválila uzavření Smlouvy o dílo v předloţeném znění na zakázku malého rozsahu
na stavební práce pod názvem „Sanace prostor 1. PP západní části budovy základní školy ve Starém
Plzenci, Masarykovo náměstí 54 “ se společností Habeš – stálé sucho s.r.o., Pod Všemi svatými
110/73, Plzeň, IČ: 26397048, která předloţila ekonomicky nejvýhodnější cenovou nabídku;
schválila zadání provedením seče třikrát za vegetační období v souladu s cenovou nabídkou
společnosti PROSTROM Bohemia s.r.o., IČ: 26376717, se sídlem Ţelezniční 18, Plzeň, na seč
lučního porostu na pozemcích v okolí národní kulturní památky Slovanské hradiště Hůrka;
schválila zadání ošetřit dřeviny v Sedlci podél náhonu a dubů pod bývalým sběrným dvorem
v souladu s cenovou nabídkou společností PROSTROM Bohemia s.r.o., IČ: 26376717, se sídlem
Ţelezniční 18, Plzeň;
vzala na vědomí ţádost o pronájem části pozemku např. parc. č. 1053/25, případně parc. č. 1033/16
v k. ú. Starý Plzenec, nebo jiného pozemku na území obce o velikosti cca 50-100 m2, za účelem
umístění zaploceného výběhu pro loveckého psa, sdělila, ţe uvedené pozemky nejsou vhodné k účelu
pronájmu z důvodu probíhajícího řízení o jejich převodu a umístění komunikací, a ţe město nemá
v zastavěném území jiné vhodné pozemky k pronájmu za poţadovaným účelem a doporučila ţadateli
obrátit se na místní kynologickou organizaci, jejíţ kontakt mu byl jiţ předán, nebo případně
kontaktovat soukromé vlastníky;
vzala na vědomí protinávrh kupní ceny týkající se nabídky prodeje pozemků parc. č. 472/3, parc.
č. 474/1, parc. č. 478/1, parc. č. 478/7, parc. č. 676/6, parc. č. 1459/18, parc. č. 1459/19, parc.
č. 1459/21, parc. č. 1459/22 a části pozemku parc. č. 471/4 v jeho vlastnictví, vše v k. ú. Starý Plzenec
a uložila dle přijatého usnesení předloţit k rozhodnutí ZM;
schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-sluţebnosti č. IV-12-0011731/VB/002
na pozemcích města parc. č. 225/35 a parc. č. 225/46 v k. ú. Starý Plzenec se společností ČEZ
Distribuce, a. s. v předloţeném znění upraveného návrhu;
vzala na vědomí, na základě závěrů z osobního jednání s vedením města, ţádost nájemce
ve výpovědní lhůtě o dočasný pronájem nebytových prostor v objektu čp. 68 ve Smetanově ulici
za účelem skladování náhradních dílů za roční nájemné ve stejné výši sjednané v Nájemní smlouvě
č. 301/2015 uzavřené dne 31.08.2015, souhlasila s poţadovaným pronájmem nebytových prostor
o velikosti cca 40 m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou s účinností od 01.07.2018
za roční nájemné ve výši 9.600 Kč a uložila zveřejnit záměr města, informovat ţadatele o podmínkách
pronájmu a po uplynutí zákonné doby pro zveřejnění, pokud se nepřihlásí jiný zájemce, uzavřít
příslušnou nájemní smlouvu;
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vzala na vědomí cenovou kalkulaci nájemce bytu v Máchově ulici č.p. 1252, Starý Plzenec- var. 1
a cenovou kalkulaci Odboru hospodářského a investičního - var. 2. na provedení oprav v uvedeném
bytě a uložila vyţádat k dané problematice právní stanovisko;
schválila uzavření dodatku č. 2. ke Smlouvě o dílo se společností Elektromontáţe Touš s.r.o., Úherce,
Topolová 68, IČ: 29089247, jehoţ předmětem je schválení víceprací neoceněných v rozpočtu stavby
projektu „Přeloţka veřejného osvětlení části ulic Sládkova, 28. Října, Dr. Beneše a Gorkého ve Starém
Plzenci“;
schválila protokol o otevírání nabídek a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého
rozsahu na dodávku „Dodávka vybavení interiéru přístavby Mateřské školy v Sedlci č.p.81“
a uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 3 výzvy k podání nabídek se společností ARBYD CZ
s.r.o., Chotíkov 388, Chotíkov, IČ: 26339269, která předloţila nejvýhodnější cenovou nabídku při
splnění všech zadávacích podmínek;
schválila protokol o otevírání nabídek a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Prodlouţení vodovodu do ulice Na Hřišti, Starý Plzenec“ a uzavření
Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek se společností OMEGA C+M spol. s r.o.,
Domaţlická 1123/194, Plzeň, IČ: 47718056, která předloţila nejvýhodnější cenovou nabídku při
splnění všech zadávacích podmínek;
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“ a zrušila
výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na dodávku pod názvem „Rekonstrukce Malostranského
náměstí ve Starém Plzenci - lavičky a podium“ z důvodu vyřazení jediné došlé nabídky ve stanoveném
termínu, která nesplnila zadávací podmínky;
souhlasila s podáním ţádosti o dotaci v rámci dotačního titulu Státního fondu ţivotního prostředí ČR
v rámci 21. výzvy, Prioritní oblast „Ţivotní prostředí ve městech a obcích“ na pořízení uţitkového
nákladního elektromobilu a se zpracováním ţádosti o dotaci a administrací projektu Terezou
Klímovou, Benešova třída 772, Nýřany, IČ: 05992656 dle předloţené nabídky;
vzala na vědomí ţádost Klubu českých turistů, odbor Plzeň Bolevec, o souhlas s uţitím znaku města
na propagačních a upomínkových předmětech pro účely 8. ročníku turistického pochodu „Kolem
Starého Plzence“ a souhlasila s bezúplatným pouţitím znaku města na propagačních a upomínkových
předmětech pro účely 8. ročníku turistického pochodu „Kolem Starého Plzence“;
schválila uzavření smlouvy o nájmu mezi městem Starý Plzenec a společností PRONAP s.r.o.,
Jiráskova 1142, Starý Plzenec, IČ: 25248111 v předloţeném znění, jíţ předmětem je pronájem prostor
pro účely spisovny MěÚ;
vzala na vědomí stanovené prodejní ceny cisternových automobilových stříkaček Škoda 706 RTHP
CAS 25 a souhlasila, na ţádost velitele JSDH Sedlec, s pořízením cisternové automobilové stříkačky
Škoda 706 RTHP CAS 25 pro potřeby jednotky z rozpočtových prostředků JSDH Sedlec pro rok 2018
za cenu obvyklou 80.000 Kč (bez DPH) od obce Záchlumí, Záchlumí 98, IČ: 00279790;
vzala na vědomí ţádost o svolení registrovat adresu svého trvalého bydliště Máchova 1 252, Starý
Plzenec jako adresu sídla nově registrované firmy (s.r.o.) a uložila vyţádat právní stanovisko
k uvedené věci;
schválila zadání výkonu technického dozoru investora při realizaci stavebních prací na zakázkách
města pod názvem Prodlouţení vodovodního řadu v ulici Na Hřišti, v k.ú. Starý Plzenec a Oprava
Místních komunikací ve Starém Plzenci a Sedlci dle předloţené nabídky společnosti Pilstav s.r.o,
Ţelezniční 550/28, Plzeň IČ: 61778940;
schválila uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů mezi městem Starý Plzenec a společností
Plzeňské sluţby s.r.o., Doubravecká 2760/1, Plzeň, IČ: 27980502 v předloţeném znění, jíţ předmětem
je stanovení podmínek, za kterých budou zpracovány osobní údaje;
schválila uzavření dohody o zpracování údajů dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů
(GDPR) mezi městem Starý Plzenec a společností POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s.,
Rybná 682/14, Praha 1, IČ: 27865444 v předloţeném znění, jíţ předmětem je stanovení podmínek,
za kterých budou zpracovány osobní údaje;
schválila na základě přijatého usnesení RM uzavření Nájemní smlouvy na pronájem částí pozemků
města parc. č. 298/10, parc. č. 298/16 a parc. č. 298/20 v k. ú. Starý Plzenec s Jiřím Korelusem,
IČ: 75407841, v upraveném znění předloţeného návrhu;
schválila protokol o otevírání nabídek a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Sociální zařízení II. NP, Masarykovo nám. 121, Starý Plzenec“ a uzavření
Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek se společností Stavební společnost SIPA
s.r.o., Skvrňanská 2688/52, Jiţní Předměstí, Plzeň, IČ: 14704668, která předloţila cenovou nabídku
při splnění všech zadávacích podmínek;
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