Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
13. schůze – 27. června 2018
RM
vzala na vědomí informaci o tom, že Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo na svém zasedání dne
11.06.2018, usnesením číslo 666/18, poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2018
Příspěvek na věcné vybavení“ pro JSDHO Starý Plzenec a schválilo přijetí finanční dotace z rozpočtu
Plzeňského kraje do rozpočtu města Starý Plzenec ve výši 22.272 Kč;
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 31.05.2018, skutečnost
objemu výroby dle zákazníků za duben a výhled na červen 2018 v předloženém znění;
souhlasila na návrh vedoucí K-Centra, s konáním benefičního představení s názvem „O Radoušově
žití a přežalostném konci“, které se uskuteční na hradě Radyni dne 06.09.2018 od 19:00 h do 21:00 h
a uložila uzavřít s pořadatelem akce dohodu o uměleckém vystoupení dle předloženého návrhu;
souhlasila na návrh vedoucí K-Centra, s uskutečněním akce „Radoušovy hry“, konané ve spolupráci
s Občanským spolkem Hůrka a Radyně na hradě Radyni a v podhradí dne 15.09.2018 od 14:00 h
do 18:00 h dle předloženého programu a předběžného rozpočtu;
souhlasila s uzavřením smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace č. M038/18 v předloženém
znění z dotačního programu Plzeňského kraje s názvem „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu
a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018“ na projekt s názvem „Městské slavnosti Starý
Plzenec 01.09.2018“;
vzala na vědomí oznámení o konání kulturní akce v prostorách Lidového domu ve Starém Plzenci
„Diskotéka v retro stylu 70 až 90 let“ dne 07.07.2018 od 20:00 h do 02:00 h dne 08.07.2018;
vzala na vědomí zápis z konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/lky Základní školy a mateřské
školy Starý Plzenec, Sedlec, Školní 81, příspěvkové organizace, konaného 01.06.2018 a jmenovala
v souladu s ustanoveními § 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích a § 166 odst. 2 školského zákona,
na období od 01.08.2018 do 31.07.2024 Mgr. Annu Císařovou do funkce ředitelky Základní školy
a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec, Školní 81, příspěvkové organizace;
vzala na vědomí zápis z konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/lky Základní školy Starý
Plzenec, příspěvkové organizace, konaného 20.06.2018 a jmenovala v souladu s ustanoveními § 102
odst. 2 písm. b) zákona o obcích a § 166 odst. 2 školského zákona, na období od 01.08.2018
do 31.07.2024 Mgr. Alici Kellerovou do funkce ředitelky Základní školy Starý Plzenec, příspěvkové
organizace;
souhlasila s poskytnutím odměny za I. pololetí 2017 ředitelce Mateřské školy Starý Plzenec
v dohodnuté výši, která jí bude vyplacena z rozpočtových prostředků školy;
schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytování pracovně lékařských služeb mezi městem
Starý Plzenec a společností MUDr. Petr Novák, praktický lékař, s.r.o., Smetanova 204, Starý Plzenec,
IČ: 01700707 v předloženém znění, jehož předmětem je změna lékaře poskytujícího pracovně lékařské
služby pro zaměstnance města Starý Plzenec;
vzala na vědomí žádost o poskytnutí finanční pomoci v důsledku požáru rodinného domu žadatele
určeného k trvalému bydlení jeho a jeho rodiny a schválila v souladu s čl. 3, bod 1 b) Statutu
krizového fondu poskytnutí dotace Davidu Mundilovi ve výši 50.000 Kč na odstraňování a zmírňování
závad na jeho rodinném domě postiženém mimořádnou událostí – požárem a uzavření Veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotace s Davidem Mundilem v předloženém znění;
schválila uzavření smlouvy s SK Starý Plzenec z. s., o obstarání náležitostí s uspořádáním pouti
ve Starém Plzenci v r. 2018, v upraveném předloženém znění;
vzala na vědomí, na základě přijatého usnesení ZM č. 20.16/2017 ze dne 11.12.2017, Geometrický
plán č. 2826-5/2018 předložený kupujícím a schválila uzavření kupní smlouvy na prodej části
pozemku parc. č. 1343/21 nově označeného parc. č. 1343/26 o výměře 102 m2 v k. ú. Starý Plzenec
v upraveném znění předloženého návrhu;
schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-00-12169/VB/001
na pozemcích města parc. č. 1411/5 a parc. č. 1411/31 v k. ú. Starý Plzenec se společností ČEZ
Distribuce, a. s. v upraveném znění předloženého návrhu;
vzala na vědomí žádost o ukončení Nájemní smlouvy č. 11/01 ve znění pozdějších dodatků
na pronájem pozemků parc. č. 462/13, parc. č. 719/1 a parc. č. 719/43 v k. ú Starý Plzenec za účelem
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pronájmu jako pastevní areál k chovu koní, a to dohodou ke dni 31.08.2018 a souběžně podané žádosti
o přistoupení k pronájmu části pozemků parc. č. 719/1 a parc. č. 719/43 v k. ú. Starý Plzenec o výměře
cca 6 775 m2 za stejným účelem pronájmu a převzetí stávajícího oplocení a otevřeného přístřešku na
těchto pozemcích ve vlastnictví nájemce a žádosti o přistoupení k pronájmu o pronájem části pozemku
parc. č. 462/13 o výměře cca 10 331 m2 v k. ú. Starý Plzenec za stejným účelem pronájmu a převzetí
stávajícího oplocení, přístřešků a seníku na tomto pozemku ve vlastnictví nájemce a uložila znovu
informovat žadatelku o legislativním postupu při řešení pronájmů, projednat smluvní podmínky
návrhu dohody a poté znovu předložit RM;
vzala na vědomí ohlášení záboru části veřejně přístupného pozemku města parc. č. 210/46
v k. ú. Starý Plzenec bez právního důvodu umístěním trampolíny a provedení místního šetření v této
záležitosti a uložila vyzvat vlastníka trampolíny, z důvodu bezpečnosti, k jejímu odstranění do doby
legalizace právního stavu;
schválila zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na dodávky
„Kompostéry pro občany města Starý Plzenec“ a uzavření Kupní smlouvy ve znění přílohy výzvy
k podání nabídek se společností Pilnaj Cont s.r.o., Hochmanova 511, Roudnice nad Labem,
IČ: 28737083, která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku při splnění všech zadávacích
podmínek;
schválila uzavření smlouvy č. 36852018 mezi městem a Plzeňským krajem o poskytnutí účelové
dotace na péči o významný krajinný prvek Ostrá Hůrka v předloženém znění;
vzala na vědomí žádost o přidělení městského bytu na adrese: Svatopluka Čecha 1143, Starý Plzenec
a zápis z jednání komise pro občanské a sociální záležitosti ze dne 25.06.2018 a schválila na základě
doporučení komise pro občanské a sociální záležitosti, uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou,
od 01.08.2018 do 28.02.2019, na městský byt č. 1 na adrese Svatopluka Čecha 1143, Starý Plzenec;
vzala na vědomí předloženou nabídku a návrh smlouvy na zajištění realizace akce „Revitalizace
Malostranského náměstí ve Starém Plzenci - lavičky a podium“ společností ART DUCKART s.r.o.,
Čeladná 472, Čeladná, IČ: 28621433, zastoupenou jednatelem Pavlem Cupákem, udělila výjimku
dle čl. III bod d) z vnitřní směrnice č. 1/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
na základě předloženého odůvodnění a schválila uzavření Smlouvy o dílo v předloženém znění
na zajištění realizace akce „Revitalizace Malostranského náměstí ve Starém Plzenci - lavičky
a podium“ se společností ART DUCKART s.r.o., Čeladná 472, Čeladná, IČ: 28621433, zastoupenou
jednatelem Pavlem Cupákem za cenu dle předložené nabídky;
vzala na vědomí informaci místostarosty o přetrvávajících stížnostech občanů Malé Strany
na nadměrný hluk při zkouškách hudební skupiny v pronajaté garáži v majetku města v ulici Raisova
96, Starý Plzenec a uložila vypovědět nájemní smlouvu na pronájem garáže v ulici Raisova 96, Starý
Plzenec, s nájemcem xxxxxxxxxxxxxx;
jmenovala v souladu s ustanoveními § 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích (obecní zřízení) a § 166
odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, na období od 01.08.2018 do 31.07.2024
Miloslava Esterleho do funkce ředitele Základní umělecké školy Starý Plzenec, příspěvkové
organizace;

2

