Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
11. schůze – 30. května 2018
RM
vzala na vědomí informaci společnosti APB - PLZEŇ a.s., Losiná 303, Losiná, o uskutečnění
krátkého sokolnického vystoupení pro cca 30 dětí vlastního příměstského tábora na veřejném
prostranství před Centrem služeb pro turisty a restaurací v předhradí hradu Radyně dne 13.08.2018
v době od 09:00 h do 10:30 h;
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 hospodářský výsledek společnosti a Cash Flow k 30.04.2018, skutečný
objem výroby dle zákazníků za duben a výhled na květen 2018 v předloženém znění;
souhlasila, na žádost velitele JSDH Starý Plzenec, organizační složky města, s pořádáním požární
soutěže v proluce ve Smetanově ulici s využitím přilehlého parkoviště dne 02.06.2018 od 09:00 h
do 17:00 h, s připojením do el. rozvaděče v ulici Smetanova a se zapůjčením 10 ks pivních setů;
jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého
rozsahu na dodávky pod názvem „Kompostéry pro občany města Starý Plzenec“ ve složení:
Ing. Michal Cvikl, Mgr. Martina Brejníková, Ing. Milan Froněk a náhradníci Ivo Hruška, Ing. Radek
Hroch, Bc. Václav Podroužek;
vzala na vědomí koncept zápisu do kroniky města za rok 2017 předložený kronikářkou
Mgr. Fenclovou, schválila zápis do kroniky města za rok 2017 v předloženém znění bez výhrad
a souhlasila s výplatou druhé splátky stanovené roční odměny kronikářce města ve výplatním termínu
za měsíc květen 2018;
vzala na vědomí předběžnou informaci tajemníka MěÚ o tom, že Státní zemědělský a intervenční
fond schválil dotaci na opravu lesní cesty od Centra služeb pro turisty směrem ke spojnici mezi lomem
ve Starém Plzenci a Losinou a stavem přípravy podkladů pro vyhlášení výběrového řízen na opravu
této cesty a souhlasila se zadáním zpracování a administrace výběrového řízení na opravu lesní cesty
dle předložené nabídky společnosti DOMOZA projekt s.r.o., IČ: 28145089;
stanovila návrh programu jednání 23. zasedání ZM dne 18.06.2018;
schválila smlouvu o poskytnutí účelové dotace z dotačního programu „Finanční podpora datového
fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2018“ č. 4/2018 jíž předmětem je poskytnutí účelové
finanční dotace určené na realizaci projektu: „Pořízení a doplnění datových sad technické
infrastruktury veřejného osvětlení“;
vzala na vědomí žádost o prodej pozemků parc. č. 1045/11 a parc. č. 1793 v k. ú. Starý Plzenec,
nedoporučila na základě budoucího územního plánu z důvodu záměru zachování veřejné prostupnosti
na pozemcích ve vlastnictví města, souhlasit s požadovaným prodejem, uložila informovat žadatele
a předložit k rozhodnutí ZM;
vzala na vědomí žádost o prodej části pozemku parc. č. 275/1 o výměře cca 5 500 m2 v k. ú. Sedlec
u Starého Plzence a uložila provést místní šetření a předložit k rozhodnutí RM;
vzala na vědomí žádost o krátkodobý pronájem části pozemku města parc. č. 298/10 v k. ú. Starý
Plzenec za účelem umístění stanu o velikosti 10 m x 10 m pro konání nasmlouvaných akcí v termínu
od 30.05.2018 do 10.06.2018, souhlasila s krátkodobým pronájmem části pozemku parc. č. 298/10
v k. ú. Starý Plzenec a umístěním stanu s účinností od 30.05.2018 do 10.06.2018 za nájemné ve výši
1.500 Kč, za podmínky, že nebude omezen provoz CST, přístup k hradu a pořádání akcí městem
a uložila uzavřít příslušnou nájemní smlouvu;
vzala na vědomí oznámení o konání kulturních akcí na prostranství před restaurací pod Radyní:
vystoupení kapel Sifon dne 02.06.2018 od 21:00 h do 01:00 h, Demophobia dne 03.06.2018
od 14:00 h do 18:00 h, Pavel Paur and Company dne 06.06.2018 od 18:00 h do 22:00 h, Wagabund
dne 08.06.2018 od 20:00 h do 01:00 h, Košíkband dne 09.06.2018 od 18:00 h do 22:00 h, Emotikon
dne 10.06.2018 od 18:00 h do 20:00 h;
vzala vědomí žádost o prodej dvou částí pozemku parc. č. 154/7 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence
podle zaměření hranice vlastního pozemku a zpracovaného situačního plánku firmou GEOTAN s. r. o.
a uložila provést místní šetření, zajistit identifikací stávajících sítí a poté předložit znovu k projednání
RM;
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vzala na vědomí výpověď bytu na adrese Svatopluka Čecha 1143, Starý Plzenec k 30.06.2018
a souhlasila s ukončením nájemní smlouvy k bytu na adrese Svatopluka Čecha 1143, Starý Plzenec
ke dni 30.06.2018;
souhlasila na návrh vedoucí K-Centra, s účastí města Starého Plzence na veletrhu cestovního ruchu
Plzeňského kraje ITEP 2018 ve dnech od 20.09.2018 do 22.09.2018 v hale TJ Lokomotiva, Úslavská
75, Plzeň dle předložených podmínek;
vzala na vědomí rozhodnutí ředitelky Mateřské školy Starý Plzenec o stanovení výše úplaty
za předškolní vzdělávání dítěte na období 01.09.2018 - 31.08.2019 na částku 470 Kč měsíčně;
vzala na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Starý Plzenec o uzavření školy v době prázdnin
od 16.07.2018 do 17.08.2018;
vzala na vědomí potřebu pořídit Územní studii – Obytná zóna „Starý Plzenec – Čížkovo pole“,
podklad pro územní studii a zpracovatele územní studie Akad. arch. Václava Šmolíka, schválila
pořizovatele územní studie Magistrát města Plzně – odbor stavebně správní, souhlasila s vložením
územní studie pořizovatelem po jejím projednání do evidence územně plánovací činnosti a uložila
odboru výstavby zaslat žádost o pořízení územní studie;
vzala na vědomí Rozbor hospodaření 1-4/2018 a uložila předložit Rozbor hospodaření 1-4/2018
zastupitelstvu města k projednání,
souhlasila s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2018 v upraveném znění a uložila předložit
ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2018 na nejbližší jednání ZM;
vzala na vědomí předloženou nabídku na provedení prací spočívajících v opravě sociálních zařízení
v budově hasičské zbrojnice čp. 1112 ve Starém Plzenci svépomocí členy JSDH ve Starém Plzenci
a schválila provedení opravy sociálních zařízení v budově hasičské zbrojnice čp. 1112 ve Starém
Plzenci svépomocí členy JSDH ve Starém Plzenci a nákup materiálu, jehož cena nepřevýší
100.000 Kč včetně DPH, tj. prokazatelné výdaje za materiál předem dohodnuté s objednatelem;
schválila protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Vodovod v ulici Luční, Starý Plzenec“ a uzavření
Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek se společností STAVMONTA spol.
s r.o., Hřbitovní 996/33, Doubravka, Plzeň, IČ: 40525007, která předložila nejvýhodnější cenovou
nabídku při splnění všech zadávacích podmínek;
souhlasila s podáním žádosti o dotaci z dotačního programu „Zaměstnanost“, prioritní osa 4
„Efektivní veřejná správa“ na tvorbu a aktualizaci strategických dokumentů města a zavádění nových
komunikačních nástrojů směrem k občanům města a se zpracováním žádosti o dotaci a administrací
projektu společností DOMOZA projekt s.r.o., IČ: 28145089 dle předložené nabídky;
zrušila usnesení rady města č. 163 ze dne 21.03.2018 v plném rozsahu, vzala na vědomí Zápis
z jednání školské a kulturní komise č. 2/2018 ze dne 05.03.2018 a upravený dokument „Pravidla pro
navrhování a udělování ocenění Osobnost města Starý Plzenec“, v předloženém znění a uložila
předložit dokument „Pravidla pro navrhování a udělování ocenění Osobnost města Starý Plzenec“
na nejbližší jednání ZM;

2

