Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
21. schůze – 3. října 2018
RM
schválila vystavení objednávky firmě Mraknet s.r.o., Starý Plzenec, IČ: 28055853, na provedení
instalace anténního zesilovače pro příjem digitálních programů ve formátu DVB-T2 a stávajících
programů DVB-T v DPS Havlíčkova 194 ve Starém Plzenci dle cenové nabídky ze dne 07.08.2018;
vzala na vědomí vyúčtování akce Radoušovy hry konané dne 15.09.2018, předložené vedoucí
K-Centra;
vzala na vědomí vyúčtování akce „Městské slavnosti Starý Plzenec“ konané dne 01.09.2018,
předložené vedoucí K-Centra;
schválila uzavření Pověření výkonem služby obecného hospodářského zájmu č. 52112018 v souladu
s Rozhodnutím komise ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování
Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek veřejné služby udělené
určitým podnikům pověřeným poskytováním služeb obecného hospodářského zájmu (2012/21/EU)
mezi městem a Plzeňským krajem na poskytování základních činností pečovatelské služby na rok
2019;
schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20.06.2018 na zakázku malého rozsahu
na stavební práce pod názvem „Oprava kanalizace – vnitroblok Nerudovy ulice“ se společností Silnice
Horšovský Týn a. s., Nad rybníčkem 40, Horšovský Týn, IČ: 45359164,v předloženém znění, jehož
předmětem je prodloužení termínu dokončení prací do 15.10.2018 a vícepráce v částce 81.637,26 Kč
bez DPH;
schválila Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2018/2019 ve znění předloženého
návrhu;
schválila Zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Starý
Plzenec – Radyňská ulice – vodovod a kanalizace“ dle projektové dokumentace zpracované
společností EGYPROJEKT s.r.o., Plzeň, IČ: 63509687, souhlasila s administrací veřejné zakázky
„Starý Plzenec – Radyňská ulice – vodovod a kanalizace“ společností MAZEPPA s.r.o., Plzeň,
IČ: 27187039 dle předložené cenové nabídky a jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami
a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Starý
Plzenec – Radyňská ulice – vodovod a kanalizace“ ve složení - členové: Ing. Michal Cvikl, Ing. Ivo
Rada, Mgr. Martina Brejníková; náhradníci: Jan Král, Bc. Václav Podroužek, Ing. Radek Hroch;
rozhodla o výběru dodavatele jednacího řízení bez uveřejnění s názvem „Projektová dokumentace
Přístavba školy a novostavba sportovní haly“, kterým je Ing. arch. Petr Sova, se sídlem
Ve Střešovičkách 15, 169 00 Praha 6, IČ: 03648362, schválila smlouvu o dílo, která je výsledkem
jednacího řízení bez uveřejnění s názvem „Projektová dokumentace Přístavba školy a novostavba
sportovní haly“ s Ing. arch. Petrem Sovou, se sídlem Ve Střešovičkách 15, 169 00 Praha 6,
IČ: 03648362, jejímž předmětem je vypracování úplné projektové dokumentace k realizaci stavby
s názvem „Přístavba školy a novostavba sportovní haly“ za cenu 4.997.000 Kč bez DPH a uložila Ing.
Vlastě Dolákové, starostce města, zajistit:
- rozhodnutí o výběru dodavatele spolu s dalšími právními úkony související s ukončením jednacího
řízení bez uveřejnění s názvem „Projektová dokumentace Přístavba školy a novostavba sportovní
haly“
- podpis smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracování úplné projektové dokumentace k realizaci
stavby s názvem „Přístavba školy a novostavba sportovní haly“ za cenu 4.997.000 Kč bez DPH;
vzala na vědomí zprávu o technickém stavu služebního vozidla Škoda Fabia, RZ 1P6 7520,
souhlasila s pořízením ojetého osobního vozidla pro potřeby MěÚ v ceně do 200.000 Kč vč. DPH
a schválila rozpočtové opatření č. 5/2018 v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města
na rok 2018 ke zvýšení celkových výdajů o 200.000 Kč, dále dochází ke změně financování ve výši
200.000 Kč,
schválila nákup 1 ks suchého obleku do vody v ceně 15.996 Kč a 2 ks svítilen PELI za celkovou cenu
6.150 Kč včetně DPH z přidělené finanční dotace „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí
Plzeňského kraje v roce 2018“;
schválila nákup radiostanic Motorola DP 1400e VHF v ceně 7.853 Kč a Motorola DP2600e VHF
v ceně 18.533 Kč včetně DPH, z poskytnuté finanční dotace HZS Plzeňského kraje;
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vzala na vědomí zvýhodněnou cenovou nabídku společnosti ATLAS Consulting, spol. s r.o. na tříleté
předplacení servisní smlouvy právního informačního systému CODEXIS užívaného MěÚ včetně
zvýhodněné nabídky na pořízení doplňků „Monitor Stavebnictví“, „Monitor BOZP“ a „Monitor
Katolická církev“ a souhlasila s předplacením servisní smlouvy systému CODEXIS podle předložené
nabídky na tříleté období a s pořízením doplňků „Monitor Stavebnictví“, „Monitor BOZP“ a „Monitor
Katolická církev“ za zvýhodněnou cenu;
schválila protokol o otevírání nabídek a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého
rozsahu na dodávku „Obnova vozového parku města Starý Plzenec“ a uzavření Kupní smlouvy ve
znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek se společností MIKEŠ – CZ, s.r.o., Cukrovarská 518/6,
Plzeň, IČ: 03381587, která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku při splnění všech zadávacích
podmínek;
schválila, na základě usnesení ZM 13.09/2012 a předloženého Prohlášení o vzdání se předkupního
práva dle § 1125 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, spoluvlastníka pozemku, uzavření kupní
smlouvy v upraveném znění předloženého návrhu na prodej spoluvlastnického podílu ve výši ½
k celku pozemku parc. č. 375/57 u čp. 1252 v k. ú. Starý Plzenec,
schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-0013467/01 na pozemku města parc. č. 1411/63 v k. ú. Starý Plzenec se společností
ČEZ Distribuce, a. s. v upraveném znění předloženého návrhu;
schválila uzavření Dodatku č. 3 stávající Nájemní smlouvy č. 11/01 uzavřené dne 25.05.2001
na pronájem částí pozemků parc. č. 462/13, parc. č. 719/1 a parc. č. 719/43 v k. ú. Starý Plzenec
v předloženém znění;
vzala na vědomí žádost o prodej částí pozemků města parc. č. 237/111 a parc. č. 237/110, oddělených
dle Geometrického plánu č. 838-125/2014 pod novým označením parc. č. 237/171 o výměře 613 m2
popřípadě parc. č. 237/110 o výměře 713 m2 vše v k. ú. Sedlec u Starého Plzence a uložila z důvodu
probíhajícího procesu schválení nového územního plánu, realizovat zveřejnění prodeje předmětných
pozemků až po jeho schválení a v tomto smyslu informovat žadatele;
vzala na vědomí cenové nabídky na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Výměna střešních
oken ve dvou bytech v budově Sokolovny ve Starém Plzenci, Masarykovo náměstí 70, předložené
firmou SERVIS STŘEŠNÍCH OKEN s.r.o. a Proffi-Střecha Plzeň a schválila uzavření Smlouvy o dílo
na zakázku malého rozsahu na stavební práce s firmou SERVIS STŘEŠNÍCH OKEN s.r.o., Šťáhlavice,
IČ: 25209221 v předloženém znění, jíž předmětem je provedení výměny střešních oken ve dvou
bytech v objektu Sokolovny ve Starém Plzenci, Masarykovo náměstí 70;
schválila uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo se společností ROBSTAV stavby k.s.,
Na Stínadlech 495, Pražské Předměstí, Písek, IČ: 27430774 ze dne 23.08.2017 v předloženém znění,
jehož předmětem je provedení víceprací zjištěných v průběhu realizace stavby projektu „Starý Plzenec
– Oprava ulice Luční a Na Hřišti“ a úhradu víceprací vzniklých v souvislosti s neúnosným
geologickým podložím a provedením meliorace v ulici Luční ve výši 593.001 Kč bez DPH;
schválila uzavření smlouvy o výpůjčce mezi městem Starý Plzenec a Spolek – Sedlec v akci!,
V Kolonii 222, Starý Plzenec, IČ: 04384598, jejímž předmětem je výpůjčka cvičebního prvku
umístěného v parku v Sedlci;
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