Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
3. schůze – 23. ledna 2019
RM
schválila přijímání finančních darů poskytnutých městu v roce 2019 na pořádání plesu a jiných
kulturních akcí a zmocnění vedoucí K-Centra Evy Vlachové k uzavírání a podepisování příslušných
darovacích smluv s dárci pro rok 2019 v předloţeném znění;
souhlasila s poskytnutím bonusu ve výši 4.000 Kč na pronájem sálu sokolovny v roce 2019 Taneční
škole Filip Gregoriades jako kompenzaci za vystoupení na Plesu města a ZŠ Starý Plzenec
09.03.2019;
zrušila usnesení RM č. 220 a 221 ze dne 25.04.2018, souhlasila s vyhlášením výběrového řízení
na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Přeloţka veřejného osvětlení části ulice Smetanova
ve Starém Plzenci“ a schválila Výzvu k podání nabídek pro uvedenou veřejnou zakázku a seznam
dodavatelů;
jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku
malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Přeloţka veřejného osvětlení části ulice Smetanova
ve Starém Plzenci“ ve sloţení - členové: Ing. Milan Froněk, Ing. Ivo Rada, Mgr. Martina Brejníková
náhradníci: Helena Šašková, Jan Král, Ing. Radek Hroch;
souhlasila s pořízením nezbytného počtu ţidlí 50 ks a stolů 10 ks do Lidového domu dle předloţené
nabídky od firmy KASTRO office s.r.o., Teslova 1105/12, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 03162273.
Dopravu poskytne dodavatelská firma zdarma;
vzala na vědomí oznámení SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Sedlec, IČ: 491283401 o konání
Masopustního průvodu obcí dne 26.01.2019 v době od 13:00 h do 18:00 h;
schválila uzavření smlouvy o zajištění programu akce Městské slavnosti Starý Plzenec 31.08.2019
společností Universal ITG Company s.r.o., Koterovská 408/21, Plzeň, IČ: 29116121 v upraveném
znění předloţeného návrhu a stanovila jednotné vstupné 50 Kč/osobu pro návštěvníky všech
věkových kategorií kromě dětí do 6 let a ZTP/P a ceník za umoţnění prodeje pro stánkové prodejce
dle předloţeného návrhu;
souhlasila s uzavřením smlouvy o hudebním vystoupení orchestru Miroslava Novotného na kulturní
akci Oslavy osvobození na Radyni dne 04.05.2019 od 14:00 h do 18:00 h, v předloţeném znění;
souhlasila, v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“, s vyvěšením tibetské vlajky na stoţáru
města na Masarykově náměstí dne 10.03.2019;
souhlasila se zpracováním dokumentace pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr
na akci „Sedlec – park, Sedlec u Starého Plzence“ dle cenové nabídky Bc. Jany Kadlecové,
autorizovaný architekt obor krajinářská architektura, Druztová 180, IČ: 63539411;
jmenovala v souladu s čl. 9., odst. 9.2. v rámci projekčních a souvisejících činností akce s název
„Přístavba školy a novostavba sportovní haly“ konzultační tým ve sloţení: Mgr. Marcela Bardounová,
Ing. Libor Červený, MBA, Ing. Vlasta Doláková, Ing. Milan Froněk, Miroslav Hejzek, Mgr. Alice
Kellerová, Ing. Josef Koţeluh, Ing. Ivo Rada, Ing. Stanislav Nesnídal, Vladimír Ouhrabka,
Ing. arch. Martin Stark, Mgr. Bc. Hana Stýblová, Ing. Milan Šedivec;
souhlasila s podáním ţádosti o dotaci na kulturní a propagační akci „Radyňské slavnosti vína“
konanou dne 27.04.2019, Vinařskému fondu, Ţerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno a s pořízením
sklenek na víno s logem města Starého Plzence dle předloţené cenové nabídky a stanovila vstupné
ve výši 100 Kč/dospělou osobu (od věku 18 let); děti a studenti do 18 let vstup zdarma, a poplatek
za umoţnění prodeje pro stánkové prodejce s vínem. Vstupenka je platná i pro prohlídku hradu
Radyně;
vzala na vědomí záměr revitalizace pozemků parc.č 302/5 a 302/11 v k.ú. Starý Plzenec – bývalého
přírodního divadla, uložila zajistit vytyčení hranic pozemků p.č. 302/5 a 302/11 v k.ú. Starý Plzenec
a souhlasila se zadáním zpracování dendrologického průzkumu dřevin firmy Bc. Jany Kadlecové –
Projekce zeleně se sídlem Druztová 180, IČ: 63539411;

vzala na vědomí informaci odboru ŢP o stavu 17 kusů lip u fotbalového hřiště a souhlasila s jejich
odborným ošetřením firmou Miroslav Kácha, Ledecká 48, Plzeň, IČ: 41649966 v souladu
s předloţenou nabídkou;
vzala na vědomí oznámení SK Starý Plzenec, z.s. o konání plesu staroplzeneckých fotbalistů, které
se uskuteční v Lidovém domě ve Starém Plzenci v době od 20:00 h 26.01.2019 do 02:00 h
27.01.2019;
souhlasila se zadáním projektové dokumentace pro realizaci stavby na „Obnovu vodovodu
a kanalizace v ulici Vrchlického ve Starém Plzenci“, společnosti EGYPROJEKT s.r.o., Janáčkova 67,
Plzeň, IČ: 63509687, dle předloţené nabídky;
souhlasila, na základě ţádosti z Pastoračního centra Plzeňského Biskupství, s pořádáním nekomerční
akce „Manţelské večery“, v přísálí Lidového domu v termínech 10.02., 17.02., 03.03., 10.03., 17.03.,
24.03., 31.03. a 07.04.2019;
vzala na vědomí informaci o závadě na záznamovém zařízení umístěném v budově sluţebny
Obvodního oddělení Policie České republiky Plzeň 2 ve Starém Plzenci, Smetanova č.p. 217
a schválila zadání provedení výměny záznamového zařízení v budově sluţebny Obvodního oddělení
Policie České republiky Plzeň 2 ve Starém Plzenci, Smetanova č.p. 217, dle předloţené nabídky
společnosti Mraknet s.r.o., Čachna 440, Starý Plzenec, IČ: 28055853;
vzala na vědomí ţádost TJ Sokol o úhradu daně z nemovitých věcí za období 2016 – 2018 ve výši
14.532 Kč za objekt sokolovny, který vyuţívá dle Smlouvy o výpůjčce město Starý Plzenec, úroku
z prodlení a pokuty v souhrnné výši 3.053 Kč z důvodu dodatečného vyměření daně z nemovitých
věcí a souhlasila mimořádně s úhradou daně z nemovitých věcí za období 2016 – 2018 ve výši 14.532
Kč, úroku z prodlení a pokuty v souhrnné výši 3.053 Kč Tělocvičné jednotě Sokol Starý Plzenec,
IČ: 49182021;
vzala na vědomí potřebu pořídit Územní studii – „Náves Starý Plzenec – Sedlec“, podklad pro
územní studii a zpracovatele územní studie, kterými jsou autoři „Územní studie nově zaloţené návsi
v Sedlci“ a „Územní studie nové zástavby v Sedlci“, Ing. arch. Ivo Pavlík a kol., schválila
pořizovatele územní studie Magistrát města Plzně – odbor stavebně správní, souhlasila s vloţením
územní studie pořizovatelem po jejím projednání do evidence územně plánovací činnosti a uložila
odboru výstavby zaslat ţádost o pořízení územní studie;
vzala na vědomí, na základě usnesení RM č. 60/2018, oznámení o schválení bezúplatného převodu
pozemku pod komunikací komisí Ministerstva obrany pro nakládání s nepotřebným nemovitým
majetkem s poţadavkem na doplnění dokumentace, parc. č. 551/24 v k. ú. Starý Plzenec a uložila
předloţit zastupitelstvu města k rozhodnutí, a v případě schválení koupě předmětného pozemku,
zkompletovat poţadované podklady k realizaci převodu pozemku parc. č. 551/24 v k. ú. Starý Plzenec;
vzala na vědomí ţádost provozního Michala Ţáka o umístění mobilní reklamy na provozovnu
a program v Lidového domě v Raisově ulici o velikosti cca 2,5 m x 2,0 m na pozemcích města
parc. č. 455/3 a 455/34 v k. ú. Starý Plzenec a uložila provést místní šetření, vyţádat si stanovisko
stavebního technika města a předloţit znovu RM k rozhodnutí;
vzala na vědomí ţádost Vlastimila Lagrona o povolení k hostování a zajištění tradiční pouti
ve Starém Plzenci podniky lidové technické zábavy a stánkovým prodejem v roce 2019 včetně
uzavření smlouvy na dobu určitou v trvání 3 let, nesouhlasila s dlouhodobým závazkem města
na zajištění pouti, tj. na ţadatelem poţadovanou dobu určitou v trvání 3 let, souhlasila, z důvodu
výpůjčky pozemku parc. č. 343/162 v k. ú. Starý Plzenec (škvárové hřiště) třetí osobě, se zajištěním
pouti za stejných podmínek jako v roce 2018, tj. s krátkodobým pronájmem pozemků parc. č. 343/1,
343/162, 346/2 v k. ú. Starý Plzenec na příslušný kalendářní rok 2019 a uložila dohodnout návrhy
příslušných smluv se ţadatelem a vypůjčitelem pozemku SK Starý Plzenec z. s. a předloţit ke
schválení RM;
vzala na vědomí ţádost Jiřího Bělocha o změnu účelu podnikání, dle uzavřené Nájemní smlouvy
účinné od 01.06.2018 na pronájem pozemku města parc. č. 2136/1 v k. ú. Starý Plzenec schváleném
Usnesením RM č. 126/2018, z původního provozování stánku za účelem prodeje denního
a periodického tisku a ostatních tiskovin včetně doplňkového sortimentu, na prodej zmrzliny
a rychlého občerstvení při zachování ostatních dohodnutých smluvních podmínek, nesouhlasila
s poţadovanou změnou účelu podnikání, pronájem pozemku pro umístění stánku byl zachován právě
pro specifický účel pronájmu, tzn. zajištění obsluţnosti města ve věci prodeje denního a periodického

tisku a ostatních tiskovin včetně doplňkového sortimentu a uložila informovat v tomto smyslu
ţadatele;
vzala na vědomí ţádost o prodej části pozemku města parc. č. 237/19 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence
za účelem sjednocení hranice pozemku skutečně uţívaného včetně umístěného zdroje vody, souhlasila
se záměrem poţadovaného prodeje části předmětného pozemku o předpokládané velikosti cca 25 m2
za cenu 400 Kč/m2 za předpokladu souhlasného vyjádření z hlediska územního plánu a sousední
komunikace a následného geometrického oddělení na náklady zájemce a uložila zveřejnit záměr
města, vyţádat si stanovisko vedoucího odboru výstavby a odboru hospodářského a investičního, a po
uplynutí lhůty předloţit s vyjádřeními k rozhodnutí RM;
schválila, na základě uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne
23.04.2012 a dokončení stavby „Starý Plzenec, HDPE pro OK“, uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene - sluţebnosti na pozemku parc. č. 626/25 v k. ú. Starý Plzenec ve vlastnictví ČR s právem
hospodařit s majetkem společnosti Správa ţelezniční a dopravní cesty, státní organizace, v upraveném
znění předloţeného návrhu;
vzala na vědomí vytvoření webové prezentace „Participativního rozpočtu“ staryplzenec.cz/par,
schválila podmínky „Participativního rozpočtu“ pro rok 2019 a 2020 v upraveném znění předloţeného
návrhu a jmenovala koordinátorem „Participativního rozpočtu“ Marka Vávru;
souhlasila s uzavřením Dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů – Rozšíření vodovodní
a kanalizační sítě v k.ú. Sedlec u Starého Plzence mezi městem Starý Plzenec a XXXXX,
na pozemcích parc. č. 233/51, 237/19 v k.ú. Starý Plzenec v předloţeném znění;
vzala na vědomí ţádost společnosti VK Radouš s.r.o., zastoupené jednatelkou - paní Kateřinou
Ilgnerovou, o ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v Lidovém domě na adrese
Raisova 2, Starý Plzenec, dohodou ke dni 28.02.2019 a souhlasila s ukončením nájemní smlouvy na
pronájem nebytových prostor v Lidovém domě na adrese Raisova 2, Starý Plzenec, se společností VK
Radouš s.r.o., zastoupené jednatelkou - paní Kateřinou Ilgnerovou, dohodou ke dni 28.02.2019;
vzala na vědomí ţádost o uzavření smlouvy o nájmu části nemovitosti za účelem umístění
telekomunikačních zařízení na hradu Radyně se společností CBL Communication by light s.r.o.
a schválila uzavření smlouvy o umístění telekomunikačního zařízení na hradu Radyni se společností
CBL Communication by light s.r.o. v upraveném znění předloţeného návrhu;
vzala na vědomí oznámení Michala Ţáka, Sedliště 39, Nepomuk, IČ: 73394955 o konání kulturních
akcí v Lidovém domě ve starém Plzenci a to dne 05.02.2019 od 19:00h do 21:00h vystoupení Lukáše
Pavláska a dne 23.02.2019 od 20 h do 02:00 h dne 24.02.2019 koncert kapel AC/DC revival, Gallileo
a Paradox;
vzala na vědomí Smlouvu o převodu druţstevního podílu k bytovému druţstvu „Andrejšky-druţstvo“
mezi XXXXX a XXXXX k nájmu bytu č. 23 o dispozici 2+kk v ulici Májová čp. 1262, Starý Plzenec
a Smlouvu o převodu členských práv a povinností v bytovém druţstvu „Andrejšky-druţstvo“ mezi
XXXXX a XXXXX k nájmu bytu č. 32 o dispozici 3+kk v ulici Májová 1258, Starý Plzenec
a schválila uzavření nájemních smluv s XXXXX, bytem Májová 1262, Starý Plzenec na období
od 01.02.2019 do 31.01.2020 a s XXXXX, bytem Májová 1258, Starý Plzenec na období
od 01.02.2019 do 31.01.2020;
vzala na vědomí, na základě přijatých usnesení RM, znalecké posudky na Ocenění lesních pozemků
a porostů dle § 40 – 42 jiného vlastníka parc. č. 1309/1, 1309/5 a 1342/36, a Odhad obvyklé ceny
č. 1389-09/2018 pozemků jiného vlastníka parc. č. 1308/1, 1309/2, 1309/7, 1312/4 a 1312/5
a pozemků města parc. č. 2041, 2043 a 2044, vše v k. ú. Starý Plzenec a informaci z osobního jednání
s XXXXX, doporučila souhlasit, na základě souhlasného vyjádření XXXXX při osobním jednání,
s rovnocennou směnou pozemků parc. č. 1309/1, 1309/5, 1342/36, 1308/1, 1309/2, 1309/7, 1312/4,
1312/5 za celé pozemky města parc. č. 2041, 2043 a část pozemku parc. č. 2044, podle stanovených
cen dle znaleckých posudků, vše v k. ú. Starý Plzenec a uložila zajistit stanovisko geodeta k oddělení
části pozemku parc. č. 2044 v k. ú. Starý Plzenec v souladu s uvaţovanou rovnocennou směnou
pozemků podle jejich ceny, zveřejnit záměr města a předloţit zastupitelstvu města k rozhodnutí;

