Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
12. schůze – 13. června 2018
RM
vzala na vědomí informaci místostarosty o trvajícím požadavku občanů na zřízení WC v centru města
ve Starém Plzenci a nabídku na pronájem chemického WC od společnosti TOI TOI, sanitární systémy,
s.r.o., pobočka Plzeň, Na Bořích 636/9, Plzeň, IČ: 49551655 a schválila objednání pronájmu
chemického WC dle nabídky společnosti TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o. pobočka Plzeň, Na Bořích
636/9, Plzeň IČ: 49551655, a jeho umístění do proluky vedle budovy České pošty a.s., na pozemek
ve vlastnictví města parc. č. 2220 na zkušební dobu od 01.07.2018 do 31.08.2018;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce na realizaci
„Rekonstrukce podlahy sálu a přísálí Lidového domu, Raisova 2 Starý Plzenec“
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební
práce pod názvem „Rekonstrukce podlahy sálu a přísálí Lidového domu, Raisova 2 Starý Plzenec“
ve složení členové: Jan Král, Ing. Ivo Rada, Ing. Milan Froněk, náhradníci: Mgr. Martina Brejníková,
Bc. Václav Podroužek, Ing. Radek Hroch;
schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností ATELIER SOUKUP OPL ŠVEHLA
s.r.o, Klatovská třída 818/11, Jižní předměstí, Plzeň, IČ: 25229869 ze dne 16.02.2018, v předloženém
znění, jehož předmětem je prodloužení doby plnění a předání díla do 31.07.2018;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce na realizaci
„Rekonstrukce lesní cesty - Město Starý Plzenec“;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební
práce pod názvem „Rekonstrukce lesní cesty - Město Starý Plzenec“ ve složení členové: Ing. Michaela
Dudlová, Ing. Ivo Rada, Stanislav Hrachovec, náhradníci: Bc. Lucie Soukupová, Ing. Milan Froněk,
Ing. Radek Hroch;
vzala na vědomí Zápis školské a kulturní komise č. 4/2018 ze dne 28.05.2018;
vzala na vědomí zpětvzetí žádosti o svolení registrovat adresu svého trvalého bydliště jako adresu
sídla nově registrované firmy (s.r.o.);
souhlasí, na žádost velitele JSDH Sedlec, se zařazením cisternové automobilové stříkačky ŠKODA
CAS 25 – Š 706 RTHP do Integrovaného záchranného systému (IZS) za podmínky splnění všech
legislativních podmínek;
schválila uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání mezi městem Starý Plzenec, jeho
příspěvkovými organizacemi a statutárním městem Plzeň, nám. Republiky 1, Plzeň, IČ: 00075370
v předloženém znění, jíž předmětem je stanovení podmínek centralizovaného nákupu zemního plynu
a silové složky maloodběrů elektrické energie pro období 2019 – 2020 na vybrané komoditní burze;
souhlasila s pořízením nového křovinořezu včetně příslušenství pro sekání městské zeleně
s předpokládanou cenou do 30 tis. Kč vč. DPH a mechanického stroje na odstraňování plevelů
z veřejných prostor s předpokládanou cenou do 40 tis. Kč vč. DPH;
souhlasila na žádost velitele JSDH Starý Plzenec s pořízením kalového ponorného čerpadla
zn. MAST TP4-1 DIN 14425 pro potřeby jednotky z rozpočtových prostředků JSDH Starý Plzenec
pro rok 2018 za celkovou cenu do 45 tis. Kč vč. DPH;
souhlasila s uzavřením smluv o spolupráci se společností Abstrakt s.r.o., Liliová 2109/3, Plzeň,
IČ: 25211773 a společností SOS print s.r.o., Švihovská 10, Plzeň, IČ: 29124034 v předloženém znění,
jejichž předmětem je výroba propagačních materiálů zejména na kulturní akce města a grafické
návrhy, přípravy tiskových dat a vlastní tisk plakátů, bannerů, propagačních materiálů
dle předložených návrhů, které budou využity dle výhodnějších cenových nabídek v jednotlivých
kategoriích;
souhlasila na žádost zástupce společnosti STROM PRAHA a.s. s umístěním traktoru JOHN DEERE
ve vlastnictví města Starý Plzenec na předváděcí akci manipulační techniky DEERE FEST konané
ve dnech 20. – 21.06.2018 v Dobřanech;
vzala na vědomí předloženou cenovou nabídku společnosti „Regálové systémy“ Jaroslav Toman,
náměstí Republiky 203/29, Plzeň, IČ: 61760013 na dodávku a montáž policových regálů do 3
místností spisovny města v areálu budovy firmy PRONAP s.r.o., na adrese Jiráskova 1142, Starý
Plzenec a souhlasila, po schválení rozpočtového opatření č. 3 ZM, s objednáním dodávky policových
regálů včetně montáže do 3 místností spisovny města v areálu budovy firmy PRONAP s.r.o.
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u společnosti „Regálové systémy“ Jaroslav Toman, náměstí Republiky 203/29, Plzeň, IČ: 61760013
dle cenové nabídky ze dne 11.06.2018;
vzala na vědomí připomínky Vlastimila Lagrona k návrhu nájemní smlouvy o pronájmu pozemků
pro umístění pouťových atrakcí a stánků na rok 2018 a souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy
s Vlastimilem Lagronem, o krátkodobém pronájmu částí pozemků parc. č. 343/1, 343/162, 346/2
v k. ú. Starý Plzenec pro účely konání tradiční pouti ve městě v roce 2018, v upraveném znění
předloženého návrhu;
vzala na vědomí žádost o zábor veřejného prostranství dle situačního snímku o velikosti 1 m2 a výšce
cca do 2,5 m zástupce TOP 09, za účelem umístění reklamní stojky v rámci předvolební
kampaně v termínu od 01.09.2018 do 07.10.2018 na pozemcích města parc. č. 1411/52, případně parc.
č. 1411/43 v k. ú. Starý Plzenec a souhlasila s umístěním reklamní stojky na vytipované části
pozemku parc. č. 1411/43 v k. ú. Starý Plzenec na požadovanou dobu od 01.09.2018 do 07.10.2018
za předpokladu úhrady poplatku dle OZV č. 2/2013 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství a splnění všech legislativních podmínek;
vzala na vědomí informaci o požadavku zabezpečit volný přístup k nově vybudované brance plotu
spolku Plzenecká železnice, z. s. v ulici Na Hřišti v k. ú. Starý Plzenec a uložila zajistit, ve spolupráci
se spolkem, umístění překážky pro zajištění plynulého přístupu brankou včetně upozorňující cedule
a informovat všechny dotčené strany;
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene dle Geometrického plánu č. 908-83/2017
na pozemcích města parc. č. 304/11, parc. č. 304/12, parc. č. 304/13, parc. č. 304/15, parc. č. 304/16,
parc. č. 304/17, parc. č. 325/21 a parc. č. 332/6, v katastrálním území Sedlec u Starého Plzence
se společností FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. IČO
24175013, v předloženém znění;
schválila, po schválení rozpočtového opatření č 3. ZM, uzavření Smlouvy č. H011/18 s Plzeňským
krajem o poskytnutí účelové dotace z dotačního programu „Podpora péče o pomníky, válečné hroby
a pietní místa na území Plzeňského kraje 2018“ v předloženém znění na realizaci opravy pomníku
legionářů, p.p.č. 1648 v k. ú. Starý Plzenec, umístěného na hřbitově ve Starém Plzenci v předloženém
znění a zajištění opravy pomníku legionářů dle nabídek kamenictví Sutnar & Rappl, s.r.o., Sládkova
1303, Starý Plzenec, IČ: 48365335 a Karla Granáta, E. Krásnohorské 635, Starý Plzenec
IČ: 62671626;
schválila zajištění výkonu TDI a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Vodovod v ulici Luční,
Starý Plzenec “ dle nabídky předložené Bc. Milošem Nováčkem, Smrková 1160, Starý Plzenec,
IČ: 10367586;
vzala na vědomí připomínky občanů, že ve městě dochází k přeplnění kontejnerů na tříděný odpad
na sklo a nemožnost odkládat sklo do kontejnerů, souhlasila se změnou intervalu vývozů kontejnerů
na sklo z měsíčního svozu na čtrnáctidenní a schválila dodatek smlouvy s firmou AVE CZ Odpadové
hospodářství s.r.o., IČ: 49356089 zavádějící čtrnáctidenní vývoz kontejnerů na sklo rozmístěných
po městě v předloženém znění;
schválila zadání opravy části kanalizace ve vnitrobloku v ulici Nerudova č.p. 812 a 813, která
je v havarijním stavu, společnosti Silnice Horšovský Týn a. s., Nad rybníčkem 40, Horšovský Týn,
IČ: 45359164, dle předložené nabídky;
vzala na vědomí předloženou cenovou nabídku společnosti COLMEX s.r.o., Kubelíkova 1224/42,
Praha 3, IČ: 29037221 na dodávku a montáž 2 ks street workoutových sestav včetně gumových
dopadových ploch, zvýhodněnou o poskytnutý nadační příspěvek z Nadačního fondu zdravého
životního stylu, udělila výjimku dle čl. III bod d) z vnitřní směrnice č. 1/2018 pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu z důvodu poskytnutí nadačního příspěvku z Nadačního fondu zdravého
životního stylu a souhlasila, po schválení rozpočtového opatření č. 3 ZM, s objednáním dodávky
a montáže 2 ks street workoutových sestav včetně gumových dopadových ploch ve variantě „Florida“
a „California“ od společnosti COLMEX s.r.o., Kubelíkova 1224/42, Praha 3, IČ: 29037221;
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