Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
23. schůze – 31. října 2018
RM
vzala na vědomí omluvu z veřejné zakázky „Starý Plzenec - Radyňská ulice, vodovod a kanalizace“,
kterou podala vítězná společnost HENSTAV s.r.o. z kapacitních důvodů 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 ROBSTAV stavby k.s., Na Stínadlech 495,
Písek, IČ: 27430774, která předloţila v pořadí druhou nejniţší cenovou nabídku při dodrţení všech
zadávacích podmínek;
souhlasila, na návrh vedoucí K-Centra, s uskutečněním tradiční akce „Ţivý Betlém“ dne 24.12.2018
od 14:00 h do 15:00 h na Masarykově náměstí u kostela sv. Jana Křtitele dle předloţeného návrhu;
schválila výzvu k podání nabídek včetně přílohy č. 1 v předloţeném znění a vyhlášení výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „Starý Plzenec – Radyňská ulice –
chodník 2. etapa (úsek Kollárova - Výrovna)“ dle projektové dokumentace zpracované společností
D-PROJEKT Nedvěd s.r.o., Útušice 66, Štěnovice, pracoviště: Koterovská 177, Plzeň, IČ: 26388791;
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 – chodník 2. etapa
(úsek Kollárova - Výrovna)“ ve sloţení - členové: Ing. Milan Froněk, Ing. Ivo Rada, Mgr. Martina
Brejníková, náhradníci: Jan Král, Bc. Václav Podrouţek, Ing. Radek Hroch;
schválila protokol o otevírání nabídek a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Starý Plzenec - chodník v ulici Jiráskova“ a uzavření Smlouvy o dílo
ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek se společností VIDA GROUP s.r.o., U Školky 355/19,
Plzeň - Koterov, IČ: 29158206, která předloţila nejvýhodnější cenovou nabídku při splnění všech
zadávacích podmínek;
vzala na vědomí ţádost Spolku zdravotně postiţených Staroplzenecko, z.s. o poskytnutí bezplatného
pronájmu obřadní síně s moţností projekce dne 13.12.2018, za účelem pořádání přednášky na téma
Jiţní Súdán a poznatky z půlroční mise Lékařů bez hranic a souhlasila s bezplatným pronájmem
obřadní síně dne 13.12.2018 za účelem pořádání přednášky na téma Jiţní Súdán a poznatky z půlroční
mise Lékařů bez hranic, organizované Spolkem zdravotně postiţených Staroplzenecko z.s.;
schválila uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Šťáhlavy v předloţeném znění, podle které město
Starý Plzenec vykonává za obec Šťáhlavy přenesenou působnost na úseku přestupků;
schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování právní pomoci mezi městem Starý Plzenec
a advokátkou Mgr. Ing. Janou Krupičkovou, Divadelní 2728/3/a, Plzeň, IČ: 66978599, v předloţeném
znění, jehoţ předmětem je rozšíření poskytování právních sluţeb pro obec Šťáhlavy a zvýšení paušální
odměny v souvislosti s nárůstem přestupkové agendy;
vzala na vědomí vlastní hodnocení mateřské školy Starý Plzenec, Vrchlického 853 a podklady
pro zpracování výroční zprávy, předloţené ředitelkou školy za školní rok 2017-2018;
souhlasila s vytvořením virtuální prohlídky Google v objektu Centra sluţeb pro turisty, Předhradí
hradu Radyně, Starý Plzenec společností VIRTUALeZONE.CZ, Ing. Miloš Bystřický, Barákova 83,
Plzeň, IČ: 46853332 za celkovou cenu 6.400 Kč bez DPH, dle předloţené cenové nabídky;
vzala na vědomí předloţenou nabídku a návrh smlouvy na zajištění realizace akce „Dodávka
kontejnerových staveb k zajištění zázemí ČOV v ulici Luční ve Starém Plzenci“ společností
CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NOE-Sued,
Strasse 14, DIČ CZ 680513746, udělila výjimku dle čl. III bod d) z vnitřní směrnice č. 1/2018
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na základě předloţeného odůvodnění a schválila
uzavření Smlouvy o dílo v předloţeném znění na zajištění realizace akce „Dodávka kontejnerových
staveb k zajištění zázemí ČOV v ulici Luční ve Starém Plzenci“ se společností CONTAINEX
Container-Handelsgesellschaft m.b.H. AT-2355 Wiener Neudorf, IZ NOE-Sued, Strasse 14,
DIČ CZ 680513746, za cenu dle předloţené nabídky;
schválila, na ţádost velitele JSDH Starý Plzenec, pořízení osvětlovacího stoţáru na zásahové vozidlo
IVECO dle předloţeného návrhu, který bude hrazen z prostředků JSDH;
vzala na vědomí cenové nabídky na renovaci parket v obřadní síni v budově radnice, Masarykovo
nám. 121, ve Starém Plzeneci, předloţené firmou Parketcentrum s.r.o., IČ: 61168114 a firmou
PP partner koberce s.r.o., IČ: 25205404 a schválila uzavření smlouvy se společností Parketcentrum
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s.r.o., Dvořákova 1715/27, Plzeň, IČ: 61168114 v předloţeném znění, jíţ předmětem je provedení
renovace parket v obřadní síni v budově radnice ve Starém Plzenci, Masarykovo náměstí 121;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu - dodávku
„Dopravní opatření, Raisova ul., Starý Plzenec“ v k.ú. Starý Plzenec, schválila Výzvu k podání
nabídek pro uvedenou veřejnou zakázku a seznam dodavatelů a jmenovala komisi pro otevírání
obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce
pod názvem „Dopravní opatření, Raisova ul., Starý Plzenec“ ve sloţení - členové: Mgr. Martina
Brejníková, Ing. Milan Froněk, Bc. Václav Podrouţek, náhradníci: Jan Král, Ing. Radek Hroch,
Ing. Josef Koţeluh;
vzala na vědomí informaci o provedení šetření na místě týkající se pozemku parc. č. 237/4 za účasti
sousedního vlastníka pozemku parc. č. 237/18, vše v k. ú Sedlec u Starého Plzence a uložila zajistit
vytyčení hranice pozemku parc. č. 237/4 v k. ú. Sedlec Starého Plzence a poté předloţit RM;
schválila uzavření Nájemní smlouvy, jíţ předmětem je pronájem bytu o velikosti 2+kk v 1. podlaţí
domu čp. 1263 v Májové ulici 1263, v obci Starý Plzenec v předloţeném znění;
schválila pořízení vánočního osvětlení dle varianty II. předloţené nabídky společnosti
MK ILLUMINATION, s.r.o., Prešov, IČ: 45501246, DIČ:SK2023023519;
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