Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
16. schůze – 25. července 2018
RM
vzala na vědomí žádost vyšetřovacího týmu paranormálních jevů J&R Paranormal Team
zastoupeného paní Petrou Doubkovou o přenocování na hradě Radyni a jeho prozkoumávání
z hlediska paranormálních jevů a nesouhlasila s pronájmem hradu Radyně za účelem uvedeným
v žádosti;
souhlasila, na žádost ředitelky Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81, s čerpáním
prostředků z investičního fondu školy na zajištění výmalby školy a dokoupení vybavení na školní
zahradu;
vzala na vědomí Zápisy komise lesní ze dne 8., 21. a 30. června 2018;
souhlasila s poskytnutím odměny za I. pololetí 2018 ředitelce Základní školy a mateřské školy Starý
Plzenec, Sedlec 81 v dohodnuté výši, která jí bude vyplacena z rozpočtových prostředků školy;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem
„Starý Plzenec – chodník ul. Jiráskova“;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na zakázku
malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Starý Plzenec – chodník ul. Jiráskova“ ve složení
členové: Ing. Ivo Rada, Ing. Milan Froněk, Mgr. Brejníková, náhradníci: Bc. Václav Podroužek,
Ing. Radek Hroch, Jan Král;
schválila uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností Kanalizace a vodovody Starý
Plzenec a.s., Smetanova 195, 332 02 Starý Plzenec, IČ 61778079 ze dne 18.07.2017 v předloženém
znění, jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení stavby projektu „Propojení vodovodu
a kanalizace v uličce – Ke Kolonii, Starý Plzenec – Sedlec“ do 31.07.2018 a úhrada víceprací
vzniklých v souvislosti s geologickým podložím a prodloužením kanalizace
a vodovodu
dle zpracovaného výkazu výměr;
schválila doplnění „Pravidel pro vydávání Radyňských listů“ dle předloženého návrhu vedoucí
K-Centra s účinností od 25.07.2018;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na služby na realizaci
„Pořízení a doplnění datových sad technické infrastruktury veřejného osvětlení města Starý Plzenec“;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na služby
pod názvem „Pořízení a doplnění datových sad technické infrastruktury veřejného osvětlení města
Starý Plzenec“ ve složení členové: Ing. Radim Dankovič, Mgr. Martina Brejníková, Ing. Josef
Koželuh, náhradníci: Bc. Václav Podroužek, Ing. Ivo Rada, Ing. Radek Hroch;
stanovila termíny pro uzavírání občanských sňatků pro období říjen – prosinec 2018 na dny: 13.10.,
10.11., 08.12 a termíny pro uzavírání občanských sňatků pro období leden – prosinec 2019 na dny:
19.01., 09.02., 23.03., 06.04., 18.05., 08.06.a 15.06., 13.07. a 27.07., 03.08. a 24.08., 14.09. a 21.09.,
12.10., 09.11., 07.12.;
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 27.07.2018 do 03.08.2018, souhlasila s krátkodobým pronájmem části pozemku parc. č. 298/10
v k. ú. Starý Plzenec a umístěním stanu s účinností od 27.07.2018 do 03.08.2018 za nájemné ve výši
1.000 Kč, za podmínky, že nebude omezen provoz CST, přístup k hradu a pořádání akcí městem
a uložila uzavřít příslušnou nájemní smlouvu;
schválila uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku parc. č. 1708 v k. ú. Starý Plzenec o výměře
1 327 m2 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za účelem zřízení a udržování mokřadu
se spolkem Kvetoucí stromy, z. s. v předloženém znění;
vzala na vědomí žádost o umožnění uložení odtěžené zeminy v rozsahu 20 m3 z jeho pozemku
na pozemek města parc. č. 276/3 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, souhlasila s požadovaným
uložením zeminy v rozsahu 20 m3 na části pozemku města parc. č. 276/3 v k. ú. Sedlec u Starého
Plzence s podmínkou zajištění následujícího postupu dle nabídky žadatele:
1. žadatel pozemek strojově upraví (rozhrne a zplanýruje) = zástupce města z OHI zajistí
kontrolu stavu včetně fotodokumentace
2. žadatel naveze vytěženou zeminu v max. rozsahu 20 m3
3. žadatel opět zajistí strojové rozhrnutí zeminy na předmětné části pozemku= zástupce města
z OHI zajistí kontrolu stavu včetně fotodokumentace
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uložila v případě souhlasu žadatele, uzavřít písemnou dohodu o provedení ukládky zeminy
se stanovením podmínek a časového harmonogramu (zajistí FMO) a zajistit kontrolu splnění
stanoveného postupu včetně fotodokumentace (zajistí OHI);
schválila uzavření smlouvy o dílo na provedení výkonu autorského dozoru při realizaci stavby „Lesní
cesta - Starý Plzenec “ v předloženém znění se společností Touš projekt s.r.o., zastoupené jednatelem
Bc. Janem Toušem, IČO: 01465481, Krátká 765, 330 12 Horní Bříza,
schválila uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo v předloženém znění se společností ROBSTAV
stavby k. s., se sídlem Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, Písek, IČ: 27430774, jehož předmětem
je prodloužení termínu dokončení stavby projektu „Starý Plzenec – Oprava ulice Luční a Na Hřišti“
do 31.08.2018;
vzala na vědomí předloženou nabídku na provedení zpracování projektové dokumentace na úpravy
budovy Masarykovo nám. čp. 121 ve Starém Plzenci společností AVE architekt, a.s. a schválila
zadání provedení projektové dokumentace „Stavební úpravy budovy radnice - Masarykovo nám. čp.
121 ve Starém Plzenci“ dle předložené nabídky společnosti AVE architekt, a.s., Částkova 55, Plzeň,
IČ: 61779997;
schválila uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna
Insurance Group v předloženém znění, jehož předmětem je pojištění nové přístavby MŠ v Sedlci;
vzala na vědomí žádost ze dne 24.07.2018 o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 19 na adrese
Májová čp. 1264 Starý Plzenec a souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy s xxxxxxxxxxxxxxx
na období od 01.08.2018 do 31.07.2019 na byt č. 19 o velikosti 2 + kk v 1. podlaží domu na adrese
Májová čp. 1264 Starý Plzenec;
schválila protokol o otevírání nabídek a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce podlahy sálu a přísálí Lidového domu, Raisova 2 Starý
Plzenec“ a uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek se společností
PARKETCENTRUM s.r.o., Dvořákova 1715/27, Plzeň, IČ: 61168114, která předložila nejvýhodnější
cenovou nabídku při splnění všech zadávacích podmínek;
vzala na vědomí žádost o svolení registrovat adresu svého bydliště Májová 1265, Starý Plzenec jako
adresu sídla podnikání a vyjádření JUDr. Jana Wagnera, právního konzultanta města, k uvedené
žádosti a souhlasila s tím, aby sídlo podnikání Silvie Svobodové bylo uvedeno na adrese jejího
bydliště Májová 1265, Starý Plzenec;
souhlasila s bezúplatným převodem 1 ks plovoucího motorového čerpadla MACXIMUM 8K a 1 ks
motorové rozbrušovací pily STIHL TS z majetku Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje
do majetku města Starý Plzenec pro potřeby JSDH Starý Plzenec;
schválila uzavření Smlouvy o dílo na zpracování studie „Cyklostezka Starý Plzenec - Šťáhlavy“
se společností D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., IČ: 26388791, v upraveném znění předloženého
návrhu;
schválila zadání provedení sadových úprav zahrady u Základní školy a Mateřské školy Starý Plzenec,
Sedlec č.p. 81 dle předložené nabídky společností Jiří Svoboda – zahradnické služby, Sedlec 18, 332
02 Starý Plzenec, IČ: 71793208, které budou hrazeny z rozpočtu školy;
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