Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
24. schůze – 14. listopadu 2018
RM
zřídila, ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, pro funkční období rady města
2018 – 2022 komisi stavební a jmenovala předsedou komise Ing. arch. Pavlu Burešovou a členy
komise Ing. Milana Froňka, Ing. Stanislava Nesnídala, Iva Hrušku a Ing. arch. Martina Starka;
zřídila, ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, pro funkční období rady města
2018–2022 komisi pro občanské a sociální záleţitosti a jmenovala předsedu komise Jaromíru
Zikmundovou a členy komise Milenu Hákovou, Alenu Lusovou, Marii Ţitkovou,
Ing. Marii Šimkovou, Alenu Šikovou, Zdeňku Kohoutovou a Jana Štěcha;
zřídila, ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, pro funkční období rady města
2018 – 2022 komisi strategického rozvoje a prezentace památek a jmenovala předsedu komise
Mgr. Denisu Brejchovou;
zřídila, ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, pro funkční období rady města
2018 – 2022 komisi sportovní a jmenovala předsedu Tomáše Děkanovského a členy Marka Vávru,
Miroslava Hejzka, Ing. Milana Šedivce a Milana Beneše;
zřídila, ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, pro funkční období rady města
2018 – 2022 komisi kulturní a školskou a jmenovala předsedu Mgr. Hanu Stýblovou a členy komise
Mgr. Marcelu Bardounovou, Ing. Miroslavu Vyskočilovou, PhDr. Aloise Ţiţku, Mgr. Janu Toušovou
a Miloslava Esterleho;
zřídila, ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, pro funkční období rady města
2018 – 2022 komisi lesní a jmenovala předsedu Josefa Dvořáka a členy komise Bc. Radima Bartoně
a Milana Loukotu;
zřídila, ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích, pro funkční období rady města
2018 – 2022 komisi ţivotního prostředí a jmenovala předsedu Bc. Lucii Burianovou a členy
Ing. Vlastu Benediktovou a Ing. Jana Kotoru;
zřídila, ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích a § 78 odst. 1 vodního zákona,
pro funkční období rady města 2018 – 2022 komisi povodňovou a jmenovala předsedu starostku
města Ing. Vlastu Dolákovou a členy komise Stanislava Pokštefla, Luboše Lence, Helenu Šaškovou,
MUDr. Pavla Plecháče a Bc. Jana Špirocha;
stanovila
a) termín schůze RM na den: 12. prosince 2018,
b) termín zasedání ZM ve středu 12. prosince 2018 (pracovní porada členů ZM se bude konat
v pondělí 03. prosince 2018);
jmenovala, na volební období 2018–2022, likvidační komisi pro posuzování vyřazovaného majetku
města ve sloţení: Vladimír Ouhrabka, Ing. Jan Meduna a Ing. Věra Chrastilová;
jmenovala, na volební období 2018 – 2022, s účinností od 15.11.2018 redakční radu Radyňských listů
ve sloţení: předseda Ing. Věra Chrastilová a členové Jitka Sutnarová, PhDr. Alois Ţiţka;
jmenovala, ve smyslu plnění funkce zřizovatele podle ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích
ředitelku MŠ Starý Plzenec Zdeňku Staňkovou a místostarostu Bc. Václava Vajshajtla členy školské
rady při ZŠ Starý Plzenec v jejím funkčním období 2018 – 2021;
jmenovala, ve smyslu plnění funkce zřizovatele podle ust. § 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích
místostarostu Bc. Václava Vajshajtla a Mgr. Petra Vrobela členy školské rady při ZŠ a MŠ Sedlec
v jejím funkčním období 2018 – 2021;
schválila uzavření smlouvy č. 41232018 s Plzeňským krajem o poskytnutí účelové dotace na věcné
vybavení JSDHO Starý Plzenec v předloţeném znění;
vzala na vědomí ţádost Občanského spolku Hůrka a Radyně o výpůjčku hradu Radyně za účelem
mimořádného otevření hradu veřejnosti s doprovodným historickým programem ve dnech
25. a 26.12.2018 dle předloţeného návrhu, schválila uzavření smlouvy o krátkodobé bezplatné
výpůjčce hradu Radyně s Občanským spolkem Hůrka a Radyně za účelem mimořádného otevření

hradu veřejnosti s doprovodným historickým programem ve dnech 25. a 26.12.2018 v předloţeném
znění a souhlasila s otevřením Rotundy sv. Petra a Pavla na tradiční setkání občanů dne 01.01.2019
v době od 14:00 – 16:00 h;
souhlasila, na návrh vedoucí K-Centra, se zvýšením poplatku za pouţití prostor rotundy sv. Petra
a Pavla a hradu Radyně za účelem uskutečnění svatebního obřadu z dosavadní částky 2.000,00 Kč
za jeden svatební obřad na částku 3.000,00 Kč za jeden stavební obřad s platností od 01.01.2019;
schválila výjimku z vnitřní směrnice č.1/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle
článku III., odst. 1, písm. c) a uzavření smlouvy číslo PS/17/18 o dodávce tepelné energie pro vytápění
a dodávce teplé vody (místo plnění: Havlíčkova 194 NP, Starý Plzenec) mezi Plzeňskými sluţbami
s.r.o. a Městem Starý Plzenec zastoupený Plzeňskými sluţbami – správa bytů s.r.o. v předloţeném
znění;
schválila výjimku z vnitřní směrnice č. 1/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu podle
článku III., odst. 1, písm. c) a uzavření smlouvy číslo PS/18/18 o dodávce tepelné energie pro vytápění
a dodávce teplé vody (místo plnění: Sedlec 99, Starý Plzenec) mezi Plzeňskými sluţbami s.r.o.
a Městem Starý Plzenec zastoupený Plzeňskými sluţbami – správa bytů s.r.o. v předloţeném znění;
vzala na vědomí Výroční zprávu Základní a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81, za školní rok
2017 – 2018 v předloţeném znění;
vzala na vědomí výsledek kontroly hospodaření příspěvkových organizací města za období
od 01.01.2018 do 30.09.2018 provedené paní Jaroslavou Mathesovou v předloţeném znění a uložila
seznámit s výsledkem kontroly hospodaření ředitele jednotlivých příspěvkových organizací, provést
doporučená nápravná opatření do 30.11.2018 a předloţit písemné vyjádření RM do 10.12.2018;
schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 09.09.2015 se společností
WAVELIT s.r.o., Drtinova 557/10, Praha 5, IČ: 28449649, v upraveném znění předloţeného návrhu,
jehoţ předmětem je úprava a aktualizace projektu včetně rozpočtu pod názvem „Revitalizace zeleně
v okolí kostela Narození Panny Marie ve Starém Plzenci“;
vzala na vědomí Rozsudek Okresního soudu Plzeň – jih ze dne 17.07.2018 ve věci ţalobce – Město
Starý Plzenec, proti ţalovanému o zaplacení částky 48.682 Kč s přísl. a souhlasila s vymáháním
pravomocně přiznané dluţné částky ve výši 48.682 Kč s přísl.;
schválila, na ţádost ředitelky MŠ Starý Plzenec, Vrchlického 853, přijetí sponzorského daru ve výši
30.000 Kč od společnosti VZV repase s.r.o., Starý Plzenec, který bude vyuţit pro interiérové
vybavení chodby školy;
vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ o nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění příloha
k nařízení vlády č. 318/2017 Sb., kterou dochází k navýšení částek měsíčních odměn poskytovaných
za výkon funkce členům zastupitelstev územních samosprávných celků a uložila předloţit
ke schválení na nejbliţší jednání ZM;
vzala na vědomí, na základě zveřejnění záměru prodeje části pozemku parc. č. 341/167 v k. ú. Starý
Plzenec pod nově vybudovanou trafostanicí, upozornění na existenci kanalizační a vodovodní sítě
a uložila na základě uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru prodeje části předmětného pozemku,
předloţeného sdělení o existenci sítí a vyjádření stavebního technika města předloţit k rozhodnutí ZM;
vzala na vědomí informaci o provedeném místním šetření týkající se prodeje části pozemku parc.
č. 275/1 o velikosti cca 5 500 m2 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, doporučila odloţit rozhodnutí
o prodeji do doby schválení nového územního plánu, kterým by byla přesně specifikována plocha
určená k zástavbě a upozornit ţadatele na ochranné pásmo lesa včetně nutnosti vyřešit infrastruktury
dopravní i technickou, které se jeví jako obtíţné a uložila informovat ţadatele a předloţit k rozhodnutí
ZM;
vzala na vědomí, na základě přijatého usnesení RM, informace o osobním jednání a uplynutí lhůty
pro zveřejnění záměru pronájmu pozemku města parc. č. 52 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence
bez právního důvodu, souhlasila, v návaznosti na předešlé usnesení RM, s pronájmem celého
pozemku parc. č. 52 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
s účinností od 01.01.2019 za roční nájemné ve výši 1.000 Kč za podmínky okamţitého odstranění
plocení v případě potřeby umoţnit průchod nebo opravu vodoteče pronajímateli a pokračování
v dosavadní údrţbě pozemku nájemce na jeho náklady a uložila informovat ţadatele a v tomto smyslu
uzavřít příslušnou nájemní smlouvu;
uložila vypovědět nájemní smlouvu č. 12/02 uzavřenou dne 02.01.2012 ve znění pozdějších dodatků
o nájmu nebytových prostor v bytovém domu č.p. 292, stojícím na pozemku parc. č. st. 114/2

v k. ú. Starý Plzenec ve Smetanově ulici dle stanovených smluvních podmínek. Prostory budou
vyuţity pro potřeby města;
vzala na vědomí ţádost o přidělení bytu v DPS, Havlíčkova 194 ve Starém Plzenci a stanovisko
komise pro občanské a sociální záleţitosti a nesouhlasila, na základě vyjádření komise pro občanské
a sociální záleţitosti, a vzhledem k nevyhovujícímu stavu volných bytů, s uzavřením nájemní
smlouvy na byt v DPS na adrese Havlíčkova č.p. 194, Starý Plzenec;
vzala na vědomí Návrh zadání územního plánu Štáhlavy, schválila připomínky k Návrhu zadání
územního plánu Štáhlavy ve znění konceptu dopisu a uložila zaslat připomínky na Magistrát města
Plzně – odbor stavebně správní;
schválila uzavření smlouvy o reklamě a propagaci č. 4101894602 mezi městem Starý Plzenec
a společností ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, IČ: 45274649 v předloţeném znění, jíţ předmětem
je reklama a propagace společnosti ČEZ při slavnostním rozsvícení vánočního stromu dne 02.12.2018;
pověřila členku ZM Jaromíru Zikmundovou k provádění sňatečných obřadů ve stávajícím funkčním
období zastupitelstva 2018 – 2022, potvrdila dříve určené místo pro konání slavnostních obřadů,
tj. obřadní síň v budově radnice Masarykovo náměstí čp. 121, Starý Plzenec a stanovila, ve smyslu
ustanovení § 108 odst. 2 zákona o obcích, ţe závěsný odznak s velkým státním znakem můţe
ve stávajícím funkčním období zastupitelstva 2018 – 2022 pouţívat při provádění sňatečných či jiných
slavnostních obřadů vyjma starostky i oba místostarostové a členka ZM Jaromíra Zikmundová;

