Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
2. schůze – 9. ledna 2019
RM
vzala na vědomí informaci vedoucí K-Centra o vyúčtování akce „Vánoční koncert s Bárou
Basikovou“ ze dne 10.12.2018;
vzala na vědomí informaci vedoucí K-Centra o vyúčtování akce „Mikulášská nadílka na Radyni“
ze dne 08.12.2018;
schválila zadání zpracování výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod
názvem „Stavební úpravy havárie východního štítu hradu Radyně“ dle předloţené nabídky společností
MAZEPPA s.r.o., Barrandova 404/28, Plzeň, IČ: 27187039;
vzala na vědomí informaci o uskutečnění turistické akce Jarní setkání turistů Plzeňského kraje
13.04.2019 na Radyni pořádaného Klubem českých turistů FN v Plzni a Klubem českých turistů,
oblast Plzeňského kraje a souhlasila se zveřejněním plakátu uvedené akce v Radyňských listech a na
webu města Starý Plzenec a s umístěním znaku města Starého Plzence na propagačních materiálech
akce;
jmenovala členy komise strategického rozvoje a prezentace památek Ing. Pavla Gregoriče, Hanu
Karnoldovou, Pavla Langa, Karla Krupičku;
jmenovala dalšího člena kulturní a školské komise Petru Lišku;
zrušila usnesení RM č. 573 ze dne 28. 11. 2018 v plném rozsahu. Návrh výše školného pro školní rok
2019 – 2020 bude předloţen ředitelkou Základní a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81
ke schválení RM, na základě výsledku hospodaření školy za rok 2018;
souhlasila, na ţádost RC OFFROAD KLUBU Plzeň, zapsaný spolek, Brněnská 1067/20,
IČ: 01279653, s pořádáním závodů RC modelů v prostoru bývalého lomu pod hradem Radyně
na pozemku parc. č. 298/1 v k. ú. Starý Plzenec v roce 2019, v termínech 13.04., 08.06., 17.08.
a 19.10., v čase od 08:00 h do 18:00 h s podmínkou zajištění hygienických poţadavků (dostatečného
počtu přenosných WC), řádné pořadatelské sluţby, úklidu vyuţívaného prostoru bezprostředně
po kaţdé akci a dodrţení nočního klidu po 22:00 h;
stanovila ceny za vývoz směsných komunálních odpadů pro právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání, které budou při nakládání s odpady v roce 2019 vyuţívat systém města,
ve výši 2.800 Kč včetně DPH při týdenním vývozu a 1.850 Kč při čtrnáctidenním vývozu jedné
nádoby o objemu 110 či 120 litrů;
souhlasila se zmocněním referentky odboru ŢP MěÚ Heleny Šaškové k uzavírání a podepisování
smluv s příslušnými podnikateli pro rok 2019 ve schváleném znění;
vzala na vědomí ceník pro rok 2019 a odůvodnění zvýšení cen za svoz a likvidaci směsného
komunálního odpadu společností RUMPOLD – R Rokycany s.r.o., Jiráskova 32/465, Rokycany,
IČ: 62619357 v předloţeném znění a schválila ceník pro rok 2019, předloţený společností
RUMPOLD – R Rokycany s.r.o., Jiráskova 32/465, Rokycany, IČ: 62619357 za svoz a likvidaci
směsného komunálního odpadu ve Starém Plzenci a v Sedlci;
vzala na vědomí Dohodu o ukončení příkazní smlouvy s Římskokatolickou farností Starý Plzenec
a návrh nové Příkazní smlouvy s Biskupstvím plzeňským a schválila Dohodu o ukončení příkazní
smlouvy s Římskokatolickou farností Starý Plzenec a novou Příkazní smlouvu s Biskupstvím
plzeňským v upraveném znění předloţeného návrhu;
souhlasila se zaregistrováním objektů čp. 68, 67, 66, 65, 126 a 138 ve Smetanově ulici ve Starém
Plzenci do Národní databáze brownfieldů, provozované Agenturou pro podporu podnikání a investic
Czechinvest, z důvodu moţnosti získání dotačních prostředků na regeneraci daných nemovitostí;
schválila uzavření smlouvy o dílo mezi městem Starý Plzenec a organizací Správa veřejného statku
města Plzně, příspěvková organizace, Klatovská tř. 10 a 12, Plzeň, IČ: 40526551, jíţ předmětem
je zákres pasportu uličního grafu a dopravního značení na území města Starý Plzenec;

souhlasila, z důvodu zavedení nových komunikačních kanálů pro občany města, s pořízením nového
komunikačního nástroje „Mobilní rozhlas“ dle nabídky společnosti Neogenia s.r.o., Hybešova 42,
Brno, IČ: 29198950, v předloţeném znění;
schválila uzavření třístranné smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku města parc. č. 375/7
v k. ú. Starý Plzenec se společností GasNet, s. r. o. a investorem stavby v upraveném znění
předloţeného návrhu;
vzala na vědomí ţádost o souhlas s přesahem do pozemku města parc. č. 341/167 v k. ú. Starý
Plzenec a smluvní zajištění, včetně stanoviska vedoucího hospodářského a investičního odboru
k vydání dodatečného povolení stavby zastřešení garáţového stání a zámkové dlaţby na části pozemku
města parc. č. 341/167 v k. ú. Starý Plzenec ze dne 03.01.2019, nesouhlasila s poţadovaným
přesahem do pozemku města parc. č. 341/167 v k. ú. Starý Plzenec stavby zastřešení garáţového stání
a uložila v tomto smyslu informovat ţadatele;
souhlasila s poskytnutím odměny za II. pololetí 2018 ředitelce Základní školy Starý Plzenec
v dohodnuté výši, která bude vyplacena z rozpočtových prostředků školy;
vzala na vědomí zápis z jednání komise pro občanské a sociální záleţitosti ze dne 18.12.2018 a ţádost
o přidělení městského bytu na adrese: Ţiţkova 50, Starý Plzenec a souhlasila s uzavřením nájemní
smlouvy na dobu určitou od 01.02.2019 do 31.07.2019 na městský byt na adrese: Ţiţkova 50, Starý
Plzenec;
schválila uzavření smlouvy č. 10791821 o poskytnutí podpory ze Státního fondu ţivotního prostředí
České republiky mezi městem Starý Plzenec a Státním fondem ţivotního prostředí České republiky,
Kaplanova 1931/1, Praha 11, IČ: 00020729 v předloţeném znění, jíţ předmětem je poskytnutí dotace
na pořízení uţitkového elektromobilu v rámci akce „Obnova vozového parku města Starý Plzenec“;
schválila v souladu s čl. 8. odst. 8.2.4. Smlouvy o dílo s ing. arch. Petrem Sovou na vypracování úplné
projektové dokumentace „Přístavby školy a novostavby sportovní haly“ seznam Podzhotovitelů, který
tvoří přílohu č. 1 uvedené Smlouvy.

