Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
28. schůze – 12. prosince 2018
RM
vzala na vědomí zápis z jednání komise pro ţivotní prostředí ze dne 27.11.2018
souhlasila s poskytnutím odměny za rok 2018 řediteli Základní umělecké školy Raisova č.p. 2, Starý
Plzenec, v dohodnuté výši, která bude vyplacena z rozpočtových prostředků školy;
souhlasila s poskytnutím odměn za II. pololetí 2018 ředitelce Základní a mateřské školy Starý
Plzenec, Sedlec č.p.91 a ředitelce Mateřské školy Starý Plzenec, Vrchlického 853, v dohodnuté výši,
které budou vyplaceny z rozpočtových prostředků škol;
stanovila, dle nařízení vlády č. 263/2018 Sb. ze dne 14. listopadu 2018, kterým se mimo jiné mění
příloha č. 5 nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných sluţbách
a správě, platy ředitelce ZŠ Starý Plzenec, řediteli ZUŠ Starý Plzenec, ředitelce ZŠ a MŠ Sedlec
a ředitelce MŠ Starý Plzenec ve stanovené výši, s účinností od 01.01.2019;
vzala na vědomí přijatá opatření jednotlivých příspěvkových organizací ke zjištěným dílčím
nedostatkům zjištěným na základě kontroly hospodaření příspěvkových organizací města za období
od 01.01.2018 do 30.09.2018, provedené paní Jaroslavou Mathesovou, v předloţeném znění;
vzala na vědomí Rozbor hospodaření 1-10/2018 a uložila předloţit Rozbor hospodaření 1-10/2018
zastupitelstvu města k projednání;
schválila, na ţádost ředitelky Základní a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec č. p. 81, pořízení nového
sporáku do školní kuchyně z prostředků školy, dle předloţeného návrhu;
neschválila uzavření smlouvy s autorem územního plánu města Ing. arch. Oldřichem Fárou
o provádění poradenské a konzultační činnosti pro město Starý Plzenec v roce 2019 v předloţeném
znění a uložila informovat Ing. arch. Oldřicha Fáru;
schválila uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě, ze dne 27.01.2015, mezi městem a Jaroslavem Kohoutem
o zabezpečení obědů pro občany, kterým město poskytuje pečovatelskou sluţbu v předloţeném znění;
souhlasila se zastavením dědického řízení pro nepatrný majetek a s vydáním tohoto nepatrného
majetku vypraviteli pohřbu – Městu Starý Plzenec;
stanovila pro I. pololetí 2019:
a) termíny schůzí RM ve dnech: 9. a 23. ledna, 6. a 20. února, 6. a 20. března, 3. a 17. dubna,
15. a 29. května, 12. a 26. června;
b) termíny zasedání ZM: pondělí 18. února, pondělí 29. dubna a pondělí 24. června (pracovní
porada členů ZM se bude konat v pondělí 11. února, ve středu 24. dubna a v pondělí
17. června);
schválila uzavření Smlouvy o dílo se společností EUPORA s.r.o., Nová 209/13, Mělník,
IČ: 07002441, jíţ předmětem je Organizace zadávacího řízení na akci: „Výměna zdroje tepla v MŠ
ve Starém Plzenci“ v upraveném znění předloţeného návrhu;
vzala na vědomí informaci komise pro občanské a sociální záleţitosti o zamýšleném provedení
tradičních předvánočních návštěv občanů města umístěných v sociálních zařízeních mimo město
v 51. týdnu 2018 a souhlasila s pořízením vánočních balíčků z prostředků města a s proplacením
cestovních náhrad Marii Ţitkové za pouţití vlastního osobního automobilu k těmto cestám;
vzala na vědomí ţádost o dočasný pronájem části pozemku parc. č. 184/16 v k. ú. Starý Plzenec
za účelem umístění třech sluţebních speciálně vycvičených psů pracujících pro Policii ČR, souhlasila
s poţadovaným pronájmem s účinností od 01.01.2019 části pozemku parc. č. 184/16 v k. ú. Starý
Plzenec o velikosti cca 20 m2 na dobu určitou do 31. 12. 2019, stanovila roční nájemné na rok 2018
ve výši 1.000 Kč a uložila zveřejnit záměr města, informovat ţadatele o podmínkách pronájmu
a po uplynutí zákonné doby pro zveřejnění, v případě, ţe se nepřihlásí jiný zájemce, uzavřít příslušnou
nájemní smlouvu;
vzala na vědomí informaci o Výběrovém řízení s následnou aukcí na prodej majetku v obci Starý
Plzenec a ţádost o jeho zveřejnění na úřední desce, pozemku parc. č. 5 v k. ú. Sedlec u Starého

Plzence ve vlastnictví ČR s právem hospodařit Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
a uložila, v návaznosti na stanovené termíny, předloţit k rozhodnutí ZM;
souhlasila s redesignem webu hradu Radyně, rotundy sv. Petra a Pavla a webu města včetně
responzivního designu dle cenové nabídky společnosti Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808,
Chomutov IČ: 25448714 v předloţeném znění;
vzala na vědomí výpověď z nájmu bytu na adrese: Ţiţkova 50, Starý Plzenec k 31.12.2018
a souhlasila s ukončením smlouvy o nájmu bytu na adrese: Ţiţkova 50, Starý Plzenec, k 31.12.2018
a s proplacením částky 10.000 Kč jako náhradu za vybavení bytu dle předloţeného návrhu;
schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-sluţebnosti č. IV-12-0011813/01 na pozemku
města parc. č. 320 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence se společností ČEZ Distribuce, a. s. v upraveném
znění předloţeného návrhu;
souhlasila předběţně s podáním ţádosti o dotaci na akce „Oprava místní komunikace ve Vrchlického
ulici“ a „Obnova školního hřiště ZŠ Starý Plzenec, Sedlec 81“ z dotačního Programu rozvoje regionů,
Podprogramu Podpora obcí s 3 001 aţ 10 000 obyvateli, poskytovaného Ministerstvem pro místní
rozvoj ČR a uložila předloţit k rozhodnutí na jednání ZM;
schválila rozpočet Základní školy, Masarykovo náměstí 54, příspěvkové organizace na rok 2019
a střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2021 v předloţeném znění;
schválila rozpočet Mateřské školy Starý Plzenec, Vrchlického 853, příspěvkové organizace na rok
2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2021 v předloţeném znění;
schválila rozpočet, Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvkové organizace
na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2021 v předloţeném znění;
schválila rozpočet Základní umělecké škole Starý Plzenec, Raisova 2, příspěvkové organizace na rok
2019 a střednědobý výhled rozpočtu na období 2020 – 2021 v předloţeném znění;

