Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
18. schůze – 5. září 2018
RM
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., IČO: 25248111, se sídlem Jiráskova 1142, 332 02,
Starý Plzenec vzala na vědomí hospodářský výsledek společnosti k 31.07.2018, porovnání trţeb
za jednotlivé zákazníky s vyčíslením podstatných rozdílů za období 01-07/2017 a 01-07/2018, sestavy
pohybu majetkových účtů k 31.07.2018, projekt investice – Podélná sesazovačka dýh s nánosem
lepidla včetně návrhu financování, informaci jednatelky společnosti o zásadních opravách
provedených v době celozávodní dovolené a o nových obchodních aktivitách společnosti
v předloţeném znění a schválila financování na pořízení nové investice „Pořízení nové podélné
sesazovačky dýhy s nánosem lepidla“ ve znění předloţeného návrhu;
souhlasila s uskutečněním akce Svatý Martin na Radyni dne 11.11.2018 od 12:00 do 16:00 hodin
dle nabídky předloţené Martinem Cholinským, Mátová 298/17, Plzeň-Lhota, IČ: 64385876
a s uzavřením dohody o uměleckém vystoupení s Martinem Cholinským dle předloţené nabídky;
zajistí vedoucí K-Centra
schválila uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30.11.2015 se společností SOS print s.r.o.,
Švihovská 10, Plzeň, IČ: 29124034 na předtiskové zpracování a tisk měsíčního zpravodaje Radyňské
listy s účinností od 01.01.2019 na dobu určitou 2 roky, tj. do 31.12.2021 dle předloţeného návrhu;
vzala na vědomí rozpočet kulturních akcí města Starého Plzence v předloţeném znění, souhlasila
předběţně s navýšením rozpočtu K-Centra, městské knihovny o částku 450.000 Kč dle předloţeného
návrhu vedoucí K-Centra a uložila zařadit navýšení rozpočtu K-Centra do rozpočtového opatření
a předloţit ke schválení na nejbliţší zasedání ZM;
vzala na vědomí informaci vedoucí K-Centra o vyúčtování akce Středověký den na Radyni konané
dne 19.08.2018;
stanovila ve smyslu nařízení vlády č. 224/2014 Sb., novelizujícího nařízení vlády č. 564/2006 Sb.,
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách a správě, ve znění pozdějších změn
a doplňků, plat ředitelce ZŠ Starý Plzenec v dohodnuté výši s účinností od 01.08.2018;
schválila znění Smlouvy o výpůjčce, předávacího protokolu a zásad správného kompostování, které
budou vyuţity při rozdělování kompostérů, pořízených městem, občanům Starého Plzence a Sedlce
a uložila zajistit vyvěšení informací o distribuci ve městě a na webových stránkách města, vyplnění
Smluv o výpůjčce kompostérů a předávacích protokolů příslušnými daty dle seznamu ţadatelů
a distribuci občanům Starého Plzence a Sedlce;
vzala na vědomí Rozbor hospodaření 1-7/2018 a uložila předloţit Rozbor hospodaření 1-7/2018
zastupitelstvu města k projednání;
vzala na vědomí návrh smlouvy o dodávce tepelné energie pro vytápění a dodávce teplé vody
v bytovém domě v Sedlci č. 99 mezi Plzeňskými sluţbami s.r.o. a městem Starý Plzenec zastoupený
Plzeňskými sluţbami – správa bytů s.r.o. a uložila zajistit v uvedené věci právní stanovisko;
vzala na vědomí návrh smlouvy o dodávce tepelné energie a teplé vody do domu č.p. 194,
Havlíčkova ulice ve Starém Plzenci mezi Plzeňskými sluţbami s.r.o. a městem Starý Plzenec a uložila
zajistit v uvedené věci právní stanovisko;
stanovila program jednání 25. zasedání ZM dne 17.09.2018;
vzala na vědomí oznámení SK Starý Plzenec, z.s. o konání „Pouťové zábavy“ v areálu fotbalového
stadionu ve Starém Plzenci v době od 08.09.2018 20:00 h do 09.09.2018 02:00 h;
vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami a zrušila výběrové řízení na zakázku
malého rozsahu na dodávky pod názvem „Dodávka kontejnerových staveb k zajištění zázemí ČOV
v ulici Luční ve Starém Plzenci“ z důvodu nesplnění zadávacích podmínek;
vzala na vědomí ţádost o uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo na stavbu „Cyklostezka Koterov –
Starý Plzenec“ s firmou EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ: 5274924
v předloţeném znění dle přílohy č. 2 a souhlasila s doporučením zastupitelstvu města uzavřít Dodatek
č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6/2018-010/18/0381/1 ze dne 09.04.2018 na stavbu „Cyklostezka Koterov –
Starý Plzenec, méněpráce na stavbě „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“ ve výši 94.355,87 Kč bez
DPH, tj. 114.170,60 Kč vč. DPH předloţené prováděcí firmou EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10,
110 00 Praha 1, IČ: 45274924 s tím, ţe smluvní cena se sníţí z 11.744.217,07 Kč bez DPH, tj.
14.210.502,66 Kč včetně DPH na 11.649.861,20 Kč bez DPH, tj. 14.096.332,06 Kč vč. DPH a uložila
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předloţit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se zhotovitelem EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00
Praha 1, IČ: 45274924 na nejbliţším zasedání ZM;
schválila na základě usnesení ZM 13.09/2012, uzavření třístranné kupní smlouvy v předloţeném
znění, o prodeji spoluvlastnického podílu ve výši ½ k celku pozemku parc. č. 375/67 a celých
pozemků parc. č. 375/66 a parc. č. 375/85 a prodeji spoluvlastnického podílu ve výši ½ k celku
pozemku parc. č. 375/67, vše v k. ú. Starý Plzenec;
schválila zadání zpracování střednědobého výhledu rozpočtu města s analýzou financí města
a ratingem, který bude obsahovat podrobnou analýzu a stanovení finančních moţností města
s výhledem 2019 aţ 2023 dle novely zákona č. 250/2000 Sb., včetně investičního úvěrového rámce,
dle předloţené nabídky Ing. Luďka Tesaře, IČ: 74372246;
schválila uzavření příkazní smlouvy mezi městem a DOMOZA projekt s.r.o., Teslova 1202/3, Plzeň,
IČ: 28145089 ve znění předloţeného návrhu, jejímţ předmětem je monitoring projektu a administrace
výběrového řízení v rámci dotačního titulu Státního fondu Ţivotního prostředí ČR dle 21. výzvy,
Prioritní oblast „Ţivotní prostředí ve městech a obcích“ na pořízení uţitkového nákladního
elektromobilu pod názvem „Obnova vozového parku města Starý Plzenec“;
souhlasila se zpracováním podkladů pro převod bytových domů v ulicích Máchova a Májová
vč. pozemků z vlastnictví města do vlastnictví Bytového druţstva Andrejšky, Mgr. Alenou Královou,
Ing. Eduardem Karmazínem a Ing. Davidem Vičarem dle předloţených nabídek;
vzala na vědomí rozpočet předloţený Ing. arch. Petrem Sovou na přístavbu základní školy
a novostavbu sportovní haly ve Starém Plzenci a cenovou nabídku Ing. arch. Petra Sovy na zpracování
příslušných stupňů projektové dokumentace na přístavbu základní školy a novostavbu sportovní haly
ve Starém Plzenci, souhlasila předběţně s navrţeným postupem a uložila předloţit podklady
k rozhodnutí na nejbliţší zasedání ZM;
vzala na vědomí informaci o plánovaném zřízení Fondu vodohospodářské infrastruktury, který
by slouţil k zabezpečení finančních prostředků na výstavbu, obnovu, opravy a údrţbu
vodohospodářské infrastruktury na území města a uložila předloţit ke schválení na nejbliţší jednání
ZM;
souhlasila s návrhem rozpočtového opatření č. 4/2018 v upraveném znění předloţeného návrhu
a s návrhem Rozpočtu Fondu vodohospodářské infrastruktury 2018 v předloţeném znění a uložila
předloţit ke schválení rozpočtové opatření č. 4/2018 a Rozpočet Fondu vodohospodářské
infrastruktury 2018 na nejbliţší jednání ZM;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na dodávky pod názvem
„Obnova vozového parku města Starý Plzenec“;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na dodávky
pod názvem „Obnova vozového parku města Starý Plzenec“ ve sloţení členové: Šárka Dolejšová,
Mgr. Martina Brejníková, Ing. Ivo Rada, náhradníci: Ing. Jaroslava Konvalinková, Ing. Milan Froněk,
Ing. Radek Hroch;
souhlasila na ţádost ředitelky ZŠ a MŠ Starý Plzenec, Sedlec 81, s udělením výjimky
ze stanoveného počtu dětí v I. a II. třídě MŠ pro školní rok 2018/2019 ze stávajícího celkového počtu
48 na 56 dětí podle ustanovení § 23 odst. 3 školského zákona č. 561/2004 Sb. a § 2 odst. 1 vyhlášky
č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, dle předloţeného návrhu;
souhlasila s podáním ţádosti na Úřad práce o příspěvek na vytvoření pracovních příleţitostí v rámci
veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání;
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