Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
14. schůze – 11. července 2018
RM
vzala na vědomí oznámení SH-ČMS Sboru dobrovolných hasičů Sedlec o konání kulturní akce
v prostorách hasičské zbrojnice v Sedlci pod názvem „Večer s EGESem“ dne 14.07.2018 od 21:00 h
do 24:00 h;
schválila uzavření Rámcové smlouvy se společností GREENROOT, s.r.o., Doudlevecká 55, Plzeň,
IČ: 7184697, na provádění ekologická likvidace plevele a čištění obecního mobiliáře v předloţeném
znění;
vzala na vědomí oznámení organizace Pionýr, z.s. - Pionýrské skupiny Starý Plzenec, IČ: 49182099
o termínech konání dětských táborů v areálu organizace v termínech dle předloţeného rozpisu;
souhlasila na ţádost ředitelky MŠ Starý Plzenec, s udělením výjimky ze stanoveného počtu dětí
ve třídě ze stávajících 24 na 28 dětí pro školní rok 2018/2019 podle § 23 odst. 3 školského zákona
č. 561/2004 Sb. a § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání;
vzala na vědomí informaci místostarosty o vyhotovení Projektové dokumentace na výměnu zdroje
tepla v MŠ Starý Plzenec, moţnosti podání ţádosti o dotaci z OPŢP na výměnu zdroje tepla a nabídku
na zpracování ţádosti o dotaci včetně ostatních úkonů a monitoringu po dobu udrţitelnosti projektu
od společnosti EUPORA s.r.o., Nová 209/13, Mělník, IČ: 07002441, schválila podání ţádosti o dotaci
na Ministerstvo ţivotního prostředí z Operačního programu ţivotního prostředí PO 5,SC 5.1.,
„Výměna zdroje vytápění v MŠ Starý Plzenec“ a uzavření Smluv o dílo na zpracování ţádosti o dotaci
a na administraci projektu po dobu jeho udrţitelnosti v upraveném znění předloţených návrhů se
společností EUPORA s.r.o., Nová 209/13, Mělník, IČ: 07002441 a uložila zajistit vypracování
Energetického posudku dle předloţené nabídky společnosti Energomex s.r.o., Úslavská 770/6, Praha
6, IČ: 29042577, a dodat poţadované materiály společnosti EUPORA, s.r.o., potřebné k podání
ţádosti o dotaci;
vzala na vědomí dotaz z kontaktního formuláře webových stránek města ze dne 22.06.2018, týkající
se uţívání pozemku města parc. č. 52 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence bez právního důvodu a uložila
vyzvat sousedního vlastníka nemovitosti k majetkoprávnímu vypořádání nebo k odstranění oplocení,
a po obdrţení vyjádření znovu předloţit k rozhodnutí RM;
vzala na vědomí ţádost o vyjádření k nabídce ČR-ÚZSVM bezúplatného převodu spoluvlastnického
podílu ve výši ½ k celku pozemku parc. č. 319/5 o výměře 8 m2 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, který
je součástí místní komunikace v ulici Na Potocích a uložila odeslat ţádost o bezúplatný převod
spoluvlastnického podílu ve výši ½ k celku pozemku parc. č. 319/5 o výměře 8 m2 v k. ú. Sedlec
u Starého Plzence zasahující celou komunikaci na Potocích, která je součástí pasportu místních
komunikací vedené pod ev. č. 71 c a po doručení podmínek převodu předloţit k rozhodnutí ZM;
vzala na vědomí ţádost na prodlouţení smlouvy na pronájem skladu v areálu sokolovny na adrese
Masarykovo nám. 70, souhlasila s prodlouţením smlouvy na dobu určitou a to do 31.07.2020
a uložila zveřejnit záměr pronájmu skladu v areálu sokolovny na adrese Masarykovo nám. 70
na úřední desce a po jeho sejmutí v případě, ţe se nepřihlásí jiný zájemce, uzavřít příslušný dodatek
smlouvy;
souhlasila se zapojením města Starého Plzence do projektu Plzeňské oslavy 100. výročí zaloţení
samostatné republiky (1918 – 2018) konané ve dnech 27.10. a 28.10.2018 formou zpřístupněním
kulturních památek hradu Radyně za zvýhodněnou cenu 28 Kč a rotundy ve Starém Plzenci zdarma
dle předloţeného návrhu vedoucí K-Centra;
schválila na návrh vedoucí K-Centra:
a) vytvoření nástěnného kalendáře s názvem „Starý Plzenec 2019 - památky„ na základě předloţené
nejvýhodnější cenové nabídky tiskárnou SOS print s.r.o., v nákladu 500 ks za cenu 25.955 Kč bez
DPH (za grafickou, předtiskovou úpravu a tisk),
b) prezentaci místních soukromých firem a společností v uvedeném kalendáři vč. bonusu 20 výtisků
kalendáře zdarma za jednorázový poplatek 4.000 Kč bez DPH,
c) prodejní cenu kalendáře ve výši 120 Kč / ks vč. DPH;
schválila uzavření smlouvy o spolupráci při hodnocení v rámci Národní ceny České republiky
za společenskou odpovědnost mezi městem Starý Plzenec a Ministerstvem průmyslu a obchodu,
Na Františku 32, Praha 1, IČ: 47609109 v předloţeném znění, jíţ předmětem je vymezení vzájemných
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práv a povinností smluvních stran při účasti v Národní ceně České republiky za společenskou
odpovědnost;
vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami, zrušila výběrové řízení na zakázku malého
rozsahu na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce podlahy sálu a přísálí Lidového domu, Raisova
2 Starý Plzenec“ z důvodu vyřazení všech došlých nabídek a uložila vyhlásit nové výběrové řízení na
zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „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 sloţení členové: Jan Král, Ing. Ivo Rada, Ing. Milan Froněk, náhradníci: Mgr. Martina Brejníková,
Bc. Václav Podrouţek, Ing. Radek Hroch;
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