Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
22. schůze – 17. října 2018
RM
souhlasila, na návrh vedoucí K-Centra, s uskutečněním akce Adventní trh a rozsvícení vánočního
stromu dne 02.12.2018 od 14:00 h do 18:00 h dle předloţeného návrhu;
souhlasila, na návrh vedoucí K-Centra, s uskutečněním akce Mikulášská Radyně dne 08.12.2018
od 13:00 h do 16:00 h dle předloţeného návrhu;
souhlasila se zajištěním uzavírky Masarykova náměstí v době konání rozsvícení vánočního stromku
dne 02.12.2018 za podmínek jako v roce 2017;
vzala na vědomí oznámení Michala Ţáka, Sedliště 39, IČ: 73394955 o konání kulturní akce
v Lidovém domě ve Starém Plzenci v době od 20:00 h dne 27.10.2018 do 02:00 h dne 28.10.2018 –
koncert kapely Kabát revival West;
vydala, ve smyslu ustanovení čl. II odst. 1 vnitřní směrnice č. 2/2011, příkaz k provedení
inventarizace majetku, závazků a pohledávek města k 31.12.2018, jmenovala ústřední inventarizační
komisi (ÚIK) ve sloţení: předseda Bc. Václav Vajshajtl, členové: Ing. Pavel Hrouda a Josef Sutnar.
Předsedy a členy dílčích inventarizačních komisí (DIK) pro provádění inventur na jednotlivých
inventarizačních úsecích jmenuje tajemník MěÚ ze zaměstnanců města, schválila osnovu školení
členů DIK k provedení inventarizace v předloţeném znění a uložila:
a) nejpozději do 20.11.2018 jmenovat DIK výše uvedeným způsobem,
zajistí tajemník MěÚ
b) před zahájením inventarizace provést proškolení členů DIK podle schválené osnovy,
zajistí předseda ÚIK a vedoucí FMO
c) zajistit provedení roční inventarizace v souladu s ustanovením platných vnitřních a právních
předpisů a nejpozději do 17.03.2019 předloţit RM inventarizační zprávu;
odpovídá předseda ÚIK
vzala na vědomí došlou ţádost o příspěvek o zpětné proplacení výdajů vynaloţených na zřízení
kanalizační přípojky a nesouhlasila, s ohledem na § 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech
a kanalizacích, který stanoví, ţe vodovodní a kanalizační přípojku si pořizuje na své náklady
odběratel, s poskytnutím příspěvku a lhůta pro poskytnutí úvěru z fondu Fond rozvoje bydlení, který
byl městem pro tyto účely zřízen, jiţ uplynula;
rozhodla v souladu s vnitřní směrnicí č. 1/2017 „Systém finanční kontroly“ o provedení kontroly
hospodaření příspěvkových organizací města za období od 01.01.2018 do 30.09.2018, pověřila paní
Jaroslavu Mathesovou k provedení kontroly hospodaření příspěvkových organizací města za období
od 01.01.2018 do 30.09.2018, souhlasila s uzavřením dohody o práci konané mimo pracovní poměr
s paní Jaroslavou Mathesovou na provedení kontrol hospodaření příspěvkových organizací města za
období od 01.01.2018 do 30.09.2018 a uložila tajemníkovi města uzavřít s paní Jaroslavou
Mathesovou dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr;
stanovila, v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 2 vnitřní směrnice č. 3/2006 Vedení kroniky města,
roční odměnu kronikářce města za rok 2019 ve výši 20 tis. Kč, která jí bude vyplacena ve dvou
stejných splátkách po 10 tis. Kč, a to první ve výplatním termínu za měsíc červen 2019 a druhá v roce
2020 v nejbliţším výplatním termínu po projednání obsahu konceptu zápisu do kroniky za rok 2019
radou města. Podmínkou pro výplatu druhé splátky je předloţení konceptu zápisu radě města
nejpozději do 30.04.2020;
souhlasila z důvodu legislativních poţadavků a z důvodu zvýšení efektivity práce s pořízením modulů
„eIDAS“, „Skartační řízení“ a „Banka“ ke stávajícímu informačnímu systému HELIOS Fenix
dle nabídky společnosti Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh 1560/99, Praha 4, IČ: 64949541,
v předloţeném znění;
revokovala, na základě písařské chyby, usnesení RM č. 475 ze dne 03.10.2018 v části ceny
za vícepráce v částce 593.001 bez DPH a schválila úhradu víceprací v částce 593.791 Kč bez DPH;
vzala na vědomí, na základě uzavřené „Smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření kupní smlouvy
a smlouvy o právu provést stavby č. 9120047058 Starý Plzenec, pozemek parc. č. 341/167“, ţádost
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o uzavření Kupní smlouvy č. IE-12-0005839/KS/001 na prodej části
pozemku parc. č. 343/167 v k. ú. Starý Plzenec pod nově vybudovanou trafostanicí oddělenou
Geometrickým plánem č. 2856-472/2017 s novým parc. č. st. 2227 o výměře 5 m2 včetně kopie
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Znaleckého posudku č. 65/20665/2018 společnosti ČEZ Distribuce a. s., v předloţeném znění
a uložila zveřejnit záměr města a poté, pokud se nepřihlásí jiný zájemce, předloţit k rozhodnutí ZM;
vzala na vědomí, v návaznosti na přijatá usnesení RM a evidované ţádosti na prodej pozemků města,
informaci o nedokončených úkolech týkající se lokality „Komerční zóny“, souhlasila, na základě
přijatých usnesení ZM, probíhajícího procesu schválení nového územního plánu města a z důvodu
komplexního řešení předmětné lokality, vyčkat s řešením majetkoprávního vypořádání včetně
zveřejnění záměru města a zadání zpracování znaleckého posudku aţ po schválení nového územního
plánu a uložila v tomto smyslu informovat ţadatele;
vzala na vědomí informaci o dokončeném převodu pozemku parc. č. 57/5 od ČR-SPÚ a stavu
projednání ţádosti o převod části pozemku parc. č. 57/6 ve vlastnictví Agentury ochrany přírody
a krajiny České republiky, vše v k. ú. Sedlec u Starého Plzence a souhlasila, na základě vyjádření
AOPK, s pokračováním jednání o převodu předmětné části pozemku parc. č. 57/6 v k. ú. Sedlec
u Starého Plzence aţ s budoucím nabyvatelem pozemku;
vzala na vědomí, v návaznosti na přijatá usnesení RM a evidovanou ţádost na prodej části pozemků
města, řešení přeplocení pozemku a plynoucí výpovědní lhůty nájemci areálu v lokalitě „Víceúčelové
poţární nádrţe v Husově ulici“, informaci o potřebě řešit komplexně záměr vyuţití celého areálu
včetně investic do jeho oprav a uložila prověřit komplexní řešení celé předmětné lokality v souladu
s programem rozvoje města a stávajícím dosud určeným vyuţitím jako oddechového areálu s funkční
víceúčelovou poţární nádrţí v obci;
zrušila v celém rozsahu přijaté usnesení RM č. 260/2017 ze dne 31.05.2017, neboť ţádosti nelze
vyhovět na základě Protokolu č. 38/2017 o výsledku dohlídky státního dozoru vydané dne 26.07.2017
vydaném Magistrátem města Plzně reklamní ukazatele byly umístěny v rozporu s umísťováním
dopravního značení;
vzala na vědomí, v návaznosti na přijatá usnesení RM a záměru OSHR vytvořit stezku
ke sv. Blaţejovi, informaci o dokončení procesu odkoupení pozemků v dané lokalitě a nesouhlasné
stanovisko s prodejem nebo zřízením věcného břemene, týkající se pozemku parc. č. 472/4 v k. ú.
Starý Plzenec;
souhlasila s návrhem na vzdání se práva a odpis pohledávek dle přiloţené tabulky v celkové výši
13.444,49 Kč z ekonomických důvodů, nedobytnosti a absence podkladů pro jejich další vymáhání;
schválila, na základě ţádosti ředitelky Základní školy Starý Plzenec, převod finančních prostředků
z fondu odměn do mzdových prostředků školy, dle potřeby, do výše 150.000 Kč;
vzala na vědomí Zprávu hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek ze dne 17.10.2018
a předloţené nabídky na provedení veřejné zakázky „Starý Plzenec - Radyňská ulice, vodovod
a kanalizace“ a schválila uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 1 zadávací dokumentace na
provedení stavby „Starý Plzenec - Radyňská ulice, vodovod a kanalizace“ se společností HENSTAV
s.r.o., Domaţlická 521/101, Plzeň, IČ: 29085373, která předloţila nejniţší cenovou nabídku při
dodrţení všech zadávacích podmínek;
vzala na vědomí opakovanou ţádost obce Šťáhlavy o uzavření veřejnoprávní smlouvy na projednání
přestupků, zrušila usnesení rady města č. 177 ze dne 05.04.2017 v části nesouhlasí s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy na projednání přestupků s obcí Šťáhlavy a souhlasila s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy na projednání přestupků s obcí Šťáhlavy;
vzala na vědomí znalecký posudek o technickém stavu vozidla v majetku města - Škoda Fabia 1,0
MPI, RZ: 1P6 7520 v předloţeném znění a souhlasila s prodejem motorového vozidla Škoda Fabia
1,0 MPI, RZ: 1P6 7520 (rok výroby 2003) za cenu dle znaleckého posudku;
vzala na vědomí znalecký posudek o technickém stavu vozidla - Škoda Fabia Kombi 1,6 TDI,
RZ 4AD 6676 v předloţeném znění a schválila uzavření smlouvy o prodeji mezi městem Starý
Plzenec a společností AUTO CB, spol. s r.o., Nepomucká 119, Plzeň, IČ: 63505649, jejímţ
předmětem je pořízení motorového vozidla Škoda Fabia Kombi, 1,6 TDI, 4AD 6676 za cenu
uvedenou dle znaleckého posudku, v předloţeném znění;
schválila, na základě ţádosti ředitelky Základní školy Starý Plzenec, převod finančních prostředků
z investičního fondu na nákup investic, pořízení robota s příslušenstvím do kuchyně školy za částku
270.000 Kč;
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