Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
26. schůze – 28. listopadu 2018
RM
schválila rozpočtové opatření č. 6/2018 v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na rok
2018 ke zvýšení celkových příjmů o 60.500,00 Kč a ke zvýšení celkových výdajů o 117.609,00 Kč,
dále dochází ke změně financování ve výši 57.109,00 Kč;
vzala na vědomí ceník pro rok 2019 a odůvodnění zvýšení cen za svoz a využití separovaných složek
komunálního odpadu, společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Provozovna Plzeň, Hankova
2757/14, IČ: 49356089 v předloženém znění a schválila ceník pro rok 2019, předložený společností
AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Provozovna Plzeň, Hankova 2757/14, IČ:49356089, za svoz
a využití separovaných složek komunálního odpadu ve Starém Plzenci a Sedlci;
schválila, na žádost ředitelky Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvková
organizace, odpisový plán hmotného majetku – lezecké stěny, umístěného v budově školy,
v předloženém znění;
vzala na vědomí Zápis školské a kulturní komise č. 1 ze dne 19.11.2018 v předloženém znění
a souhlasila s uskutečněním akcí navrhovaných školskou a kulturní komisí na rok 2019;
schválila plán kulturních akcí města na rok 2019 v předloženém znění;
vzala na vědomí došlé žádosti o dotaci subjektů: Základní škola Starý Plzenec, příspěvková
organizace, ve výši 12.500 Kč, Základní škola a mateřská škola Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvková
organizace ve výši 20.000 Kč, Mateřská škola Starý Plzenec, příspěvková organizace ve výši
12.500 Kč, Základní umělecká škola Starý Plzenec, příspěvková organizace ve výši 12.500 Kč,
schválila poskytnutí dotace subjektům: Základní škola Starý Plzenec, příspěvková organizace ve výši
12.500 Kč, Základní škola a mateřská škola Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvková organizace ve výši
12.500 Kč, Mateřská škola Starý Plzenec, příspěvková organizace ve výši 12.500 Kč, Základní
umělecká škola Starý Plzenec, příspěvková organizace ve výši 12.500 Kč a s uzavřením
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace těmto subjektům ve schválené výši a uložila uzavřít
Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace v odsouhlasené výši s citovanými žadateli;
v působnosti Valné hromady ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
jako jediný společník společnosti PRONAP s.r.o., IČ: 25248111, se sídlem Jiráskova 1142, Starý
Plzenec vzala na vědomí výsledek hospodaření společnosti PRONAP s.r.o. do 31.10.2018, informaci
jednatelky společnosti Ing. Renaty Maškové o vývoji hospodaření v návaznosti na jednotlivé
zákazníky, zápis z jednání se zaměstnanci společnosti, zápisy z jednání se společností
Decodom, spol. s.r.o., plán navýšení výroby pro rok 2019, a informace o zavedení nového
informačního systému touto společností, přehled zakázek dle jednotlivých zákazníků a zápis z jednání
s panem Jaroslavem Kohoutem, souhlasila s doporučeným postupem jednatelky společnosti
a schválila změnu společenské smlouvy v části předmětu podnikání týkající se nového živnostenského
oprávnění společnosti PRONAP s.r.o., které zahrnuje Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
a daňové evidence;
schválila protokol o otevírání nabídek a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého
rozsahu na dodávku „Dopravní opatření, Raisova ul., Starý Plzenec v k.ú. Starý Plzenec“ a uzavření
Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 3 výzvy k podání nabídek se společností SAFEROAD Czech
Republic s.r.o., Plzeňská 666, Líně, IČ: 25229761, která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku při
splnění všech zadávacích podmínek;
vzala na vědomí Přehled nákladů a příjmů v odpadovém hospodářství města Starý Plzenec v roce
2018 a výhled pro rok 2019, schválila výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v roce 2019 ve výši 300 Kč
na poplatníka za podmínky uhrazení poplatku k 01.03.2019. Po tomto datu bude poplatek navýšen
na 1,5 násobek a uložila předložit novou vyhlášku ke schválení na nejbližší jednání ZM;
vzala na vědomí ceník za uložení odpadu na skládku Vysoká u Dobřan v roce 2019 předložený
majitelem skládky firmou Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Hradec Králové, IČ: 42194920

platný od 01.01.2019 a schválila navržené ceny za uložení odpadu a souhlasí s podpisem dodatku
č. 13 (nového ceníku) ke smlouvě o využití a odstranění odpadu č. 1091011131;
vzala na vědomí cenovou nabídku na náhradní výsadbu na hranici lučních pozemků v Husově ulici
od firmy Kateřina Karasová, Máchova 344, Starý Plzenec, IČ: 87076241 a souhlasila s výsadbou
dřevin, v souladu s předloženou nabídkou;
souhlasila s návrhem provedení, objednáním a instalací přístřešku na autobusové zastávce v ulici
Bezručova ve Starém Plzenci ve směru k Olympii dle předloženého návrhu a cenové nabídky
předložené dodavatelem, společností Sýkora KOVO s.r.o., Luční 778, Starý Plzenec, IČ: 25236415
a schválila uzavření Smlouvy o zřízení práva stavby přístřešku na autobusové zastávce na pozemku
p. č. st. 373 v předloženém znění;
souhlasila s návrhem nové vnitřní směrnice č. 5/2018 „Pravidla pro poskytování příspěvku na úpravu
zevnějšku“ v předloženém znění a uložila předložit návrh k rozhodnutí na nejbližší jednání ZM;
vzala na vědomí Plán rozvoje sportu města Starý Plzenec vypracovaný sportovní komisí,
v předloženém znění a uložila Plán rozvoje sportu města Starý Plzenec předložit ke schválení ZM;
vzala na vědomí žádost na prodej pozemku pro stavbu rodinného domu ve Starém Plzenci o výměře
cca 450 ÷ 1000 m2 včetně limitu výše investice a způsobu úhrady a uložila informovat žadatele,
že město nemá v současné době k dispozici stavební pozemky ani nezahájilo jejich přípravu k prodeji,
neboť se očekává schválení nového územního plánu, a zařadit do seznamu žadatelů o stavební
pozemky;
souhlasila s návrhem rozpočtového opatření č. 7/2018 v upraveném znění a uložila předložit
ke schválení rozpočtové opatření č. 7/2018 na nejbližší jednání ZM;
schválila, na žádost HARTWELL INVEST, a.s. divize HARTWELL MÉDIA, Korunní 2569/108,
Praha 10, IČ: 27167917, zajištění natáčení České Televize a to záběrů do dokumentu 13. komnata
s Petrem Baťkem na věži hradu Radyně ve středu 12.12.2018 v době od 09:30 h do 11:30 h;
vzala na vědomí Výroční zprávu Základní školy Starý Plzenec za školní rok 2017/2018
v předloženém znění;
schválila, na základě žádosti ředitelky Základní a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81, navýšení
školného s platností od 01.01.2019 za jeden kalendářní měsíc na 500 Kč a tzv. „polovičního školného“
(kdy děti docházejí pouze na část dne) na 325 Kč;
stanovila návrh programu jednání 2. zasedání ZM dne 12.12.2018;
navrhla kompetence místostarostů na volební období 2018 – 2022 v předloženém znění a uložila
předložit na nejbližší jednání ZM;
vzala na vědomí
a) Plán obnovy a Plán investic vodovodů a kanalizací pro rok 2019,
b) Plán výkonových ukazatelů na rok 2019,
doporučila ZM ke schválení a uložila předložit k rozhodnutí na nejbližší zasedání ZM;
vzala na vědomí
a) návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2019, a to pro vodné částku 45,91 Kč/m3
bez DPH, pro stočné částku 34,18 Kč/m3 bez DPH,
b) návrh nájemného pro rok 2019 ve výši 5.300.497 Kč, z toho 2.002.933 Kč nájemné za pitnou
vodu a 3.297.564 Kč nájemné za odpadní vodu;
doporučila ZM ke schválení a uložila předložit k rozhodnutí na nejbližší zasedání ZM;
vzala na vědomí Plán financování a realizace obnovy vodohospodářské infrastruktury města Starý
Plzenec, doporučila ZM ke schválení a uložila předložit k rozhodnutí na nejbližší zasedání ZM;

