Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
20. schůze – 19. září 2018
RM
vzala na vědomí oznámení ředitelky mateřské školy ve Starém Plzenci, Vrchlického 853,
o prodlouţení provozní doby školy od 6,00 do 16,30 hodin s účinností od 01.10.2018;
souhlasila s uzavřením smlouvy o vytvoření uměleckého díla s Lucií Havlovou v předloţeném znění,
jejímţ předmětem je zhotovení malby hradu Radyně a znaku města Starý Plzenec na budovu
Městského úřadu ve Starém Plzenci, Smetanova 932, Starý Plzenec, dle předloţeného grafického
návrhu;
souhlasila s uzavřením dohod o úhradě nákladů spojených s vyuţitím nebytových prostor za účelem
konání voleb do zastupitelstev obcí (ve dnech 05. - 06.10.2018) se ZŠ a MŠ Starý Plzenec,
příspěvková organizace, sídlo: Školní 81, Sedlec, Starý Plzenec a se ZŠ Starý Plzenec, příspěvková
organizace, sídlo: Masarykovo nám. 54, Starý Plzenec, v předloţených zněních;
schválila uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo se společností Parketcentrum s.r.o., Dvořákova
1715/27, Plzeň, 301 00, IČO: 61168114, na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 27.07.2018
na realizaci projektu „Rekonstrukce podlahy sálu a přísálí Lidového domu, Raisova 2, Starý Plzenec“,
jehoţ předmětem je prodlouţení termínu dokončení díla do 15.10.2018;
vzala na vědomí ţádost ředitelky Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81 o moţnost
vyplacení mimořádné odměny z rozpočtových prostředků školy v předloţeném znění a doporučila
ředitelce školy zohlednit navrhované skutečnosti při návrhu odměny za II. pololetí 2018;
vzala na vědomí ţádost o umístění oznamovací plachty pro informační účely v Raisově ulici, spolku
Sluníčko a souhlasila s umístěním oznamovací plachty pro informační účely v Raisově ulici,
ve Starém Plzenci, dle přiloţené fotografie v ţádosti.
vzala na vědomí Rozhodnutí ministra ţivotního prostředí č.j. SFZP 009967/2018 ze dne 10.09.2018
o zamítnutí ţádosti o dotaci na projekt „Zahrada v přírodním stylu ZŠ Sedlec“ z důvodu
nedostatečného mnoţství disponibilních finančních prostředků;
schválila uzavření smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod mezi městem Starý Plzenec
a společností VODÁRNA PLZEŇ a.s., Malostranská 143/2, Plzeň, IČO: 25205625 v předloţených
zněních, jejichţ předmětem je úprava vztahů, práv a povinností při dodávce vody z vodovodu
a odvádění odpadních vod kanalizací u objektů v majetku města;
schválila uzavření smlouvy o dílo mezi městem Starý Plzenec a společností Hydrosoft Veleslavín
s.r.o., U Sadu 62/13, Veleslavín, Praha 6, IČO: 61061557, jejímţ předmětem je servisní podpora
Digitálního povodňového plánu města;
schválila uzavření Memoranda o spolupráci mezi městem Starý Plzenec a Fondem dalšího vzdělávání,
státní příspěvková organizace, Na Maninách 876/7, Praha 7, IČO: 00405698, v předloţeném znění,
jejímţ předmětem je podpora vzdělávacích aktivit v projektu „Důstojné pracoviště ve veřejné správě“
spolufinancovaného z ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost;
vzala na vědomí, na základě přijatých usnesení RM ve věci řešení majetkoprávního vypořádání se
společností SŢDC, s. o., záměr společnosti SŢDC, s. o. zapsat Geometrický plán č. 2799-21/2017
týkající se pozemků parc. č. 241/32 a 241/33 ve vlastnictví SŢDC, s. o., jejichţ dělením nově
vzniknou pozemky parc. č. 241/32 o výměře 417 m2 a parc. č. 241/189 o výměře 131 m2, komunikace,
které by byly zahrnuty do bezúplatného převodu, vše v k. ú. Starý Plzenec, neměla námitek k záměru
zápisu předmětného geometrického plánu, podle kterého by nově oddělené pozemky parc. č. 241/32
o výměře 417 m2 a parc. č. 241/189 o výměře 131 m2 pod komunikacemi byly zahrnuty
do bezúplatného převodu a uložila odeslat vyjádření společnosti SŢDC, s. o.;
vzala na vědomí informaci o stavu převodu pozemků podle usnesení ZM č. 13.09/2012 před vchody,
garáţemi a zahrad u bytového domu čp. 1250-1265 v Májové a Máchově ulici a souhlasila, na základě
přijatého výše uvedeného usnesení ZM a předloţeného Prohlášení o vzdání se předkupního práva dle §
1125 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník spoluvlastníka pozemku, s uzavřením kupní smlouvy
v upraveném znění předloţeného návrhu na:
1) prodej spoluvlastnického podílu ve výši ½ k celku pozemku parc. č. 375/58 u čp. 1251 a celý
pozemek před garáţí parc. č. 375/51 u čp. 1255 vše v k. ú. Starý Plzenec,
2) prodej spoluvlastnického podílu ve výši ½ k celku pozemku parc. č. 375/68 u čp. 1260
a celého pozemku parc. č. 375/84, vše v k. ú. Starý Plzenec,
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uložila dořešit převody nemovitostí, které jsou projednány s nabyvateli, a mají dle současné
legislativy ošetřeno zákonné předkupní právo na spoluvlastnické podíly ve výši ½ k celku pozemků
před vchody u čp. 1251, 1252 a 1260;
schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvy o právu provést
stavbu č. IV-12-0013443/03 na pozemku města parc. č. 302/5 v k. ú. Starý Plzenec se společností ČEZ
Distribuce, a. s. v předloţeném znění;
schválila uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo se společností ROBSTAV stavby k.s.,
Na Stínadlech 495, Praţské Předměstí, 397 01 Písek, IČO: 27430774 ze dne 23.8.2017 v upraveném
znění předloţeného návrhu, jehoţ předmětem je prodlouţení termínu dokončení stavby projektu
„ Starý Plzenec – Oprava ulice Luční a Na hřišti“ do 31.10.2018

schválila zadání zpracování projektové dokumentace na provedení úprav stávajícího objektu
bývalé vodárny v sedleckém parku a návrhu nového řešení dle předloţené nabídky
Architektonický atelier Ing. arch. Petr Šneberk, Suvorovova 19, Plzeň, IČO: 75942984;
schválila podání ţádosti o dotaci do dotačního programu Ministerstva průmyslu a obchodu EFEKT II
2019 na veřejné osvětlení a kompletní zpracování ţádosti společností AXEN, s.r.o., Ing. Drahomír
Dostál, Jizerská 328/4, Praha 9, IČO: 28224361, dle předloţené cenové nabídky;
schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.,
IČO: 26388791, ze dne 07.02.2018, na zpracování Projektové dokumentace pro stavební povolení
a dokumentace pro provedení stavby na projekt „Starý Plzenec, Radyňská ul. – chodník 2.etapa (úsek
Kollárova-Výrovna“, jehoţ předmětem je prodlouţení předání díla do 30.11.2018, v předloţeném
znění;
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