Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
10. schůze – 23. května 2018
RM
stanovila životní události občanů města, které bude město s účinností od 01.07.2018 oceňovat, takto:
a) vítání občánků,
b) výročí dosažení věku 80 let, 85 let, 90 let a poté každého dalšího roku života,
c) jubilejní výročí sňatků dle přání oslavenců,
schválila formu oceňování významných životních událostí občanů takto:
a) vítání občánků slavnostním obřadem v obřadní síni města včetně předání drobných dárků,
b) výročí dosažení věku 80 let zasíláním písemných blahopřání,
c) výročí dosažení věku 85 let, 90 let a poté každého dalšího roku života osobní gratulací včetně
předání drobných dárků,
d) jubilejní výročí sňatků podle přání oslavenců – buď v rodině oslavence osobní gratulací včetně
předání drobných dárků, nebo v obřadní síni města slavnostním aktem včetně předání drobných
dárků,
pověřila oceňováním významných životních událostí občanů města Komisi pro občanské a sociální
záležitosti;
schválila uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů mezi městem Starý Plzenec a společností
SPRÁVA INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace,
Dominikánská 288/4, Plzeň, IČ: 66362717 v předloženém znění, jíž předmětem je stanovení
podmínek, za kterých budou zpracovány osobní údaje;
schválila uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů mezi městem Starý Plzenec a společností
T-MAPY spol. s r.o., Špitálská 150/10, Hradec Králové, IČ: 47451084 v předloženém znění, jíž
předmětem je stanovení podmínek, za kterých budou zpracovány osobní údaje;
schválila uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů mezi městem Starý Plzenec a společností
Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh 1560/99, Praha, IČ: 64949541 v předloženém znění, jíž
předmětem je stanovení podmínek, za kterých budou zpracovány osobní údaje;
schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí nadačního příspěvku č. OP 04_17 mezi
městem Starý Plzenec a společností Nadace ČEZ, Duhová 1531/3, Praha 4, IČ: 26721511
v předloženém znění, jehož předmětem je změna termínu ukončení pro použití nadačního příspěvku a
doplnění podmínek ke vzájemnému poskytnutí informací;
schválila uzavření kupní smlouvy mezi městem Starý Plzenec a obcí Záchlumí, Záchlumí 98,
IČ: 00279790 v předloženém znění, jíž předmětem je nákup cisternové automobilové stříkačky
ŠKODA CAS 25 – Š 706 RTHP (RM č. 249/2018);
souhlasila s květinovou výzdobou umístěnou v oknech MěÚ a radnice dle nabídky společnosti Ing.
Miloslav Štěpán, Loket, IČ: 41677048 v předloženém znění;
vzala na vědomí Účetní závěrku města za rok 2017 a uložila předložit Účetní závěrku města za rok
2017 zastupitelstvu města ke schválení;
vzala na vědomí návrh Závěrečného účtu hospodaření za rok 2017 a uložila zveřejnit návrh
Závěrečného účtu hospodaření za rok 2017 na úřední desce v předloženém znění a předložit návrh
Závěrečného účtu hospodaření za rok 2017 zastupitelstvu města;
vzala na vědomí žádost společnosti REVIT Projekt s.r.o., IČ 29104530 o prodloužení termínu
ukončení prací na zakázce malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Výměna oken v budově
hasičské zbrojnice ve Starém Plzenci“ do 30.06.2018 z důvodu nedodání okenních profilů výrobci
subdodavatelem a schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na provedení zakázky malého
rozsahu na stavební práce pod názvem „Výměna oken v budově hasičské zbrojnice ve Starém
Plzenci“ se společností REVIT Projekt s.r.o., IČ 29104530, ze dne 29.03.2018 v předloženém znění,
jehož předmětem je prodloužení termínu plnění zakázky do 30.06.2018 z důvodu nedodání okenních
profilů subdodavatelem;
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