Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
4. schůze – 6. února 2019
RM
jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku
malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Výměna zdroje tepla v MŠ ve Starém Plzenci“
ve sloţení členové: Petra Řezníčková, Ing. Milan Froněk, Ing. Ivo Rada a náhradníci: Veronika
Lisznerová, Mgr. Brejníková, Ing. Koţeluh;
schválila, na základě vyjádření MPO o schválení ţádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení
v aktivitě 1A – Opatření ke sníţení energetické náročnosti veřejného osvětlení, uzavření Příkazní
smlouvy, jíţ předmětem je administrace výběrového řízení včetně přípravy zadávací dokumentace,
TDI, měření osvětlenosti po výměně VO, zpracování ZVA, se společností AXEN, s.r.o., Jizerská
328/4, Praha 9, IČ: 28224361 v předloţeném znění;
souhlasila s vytvořením propagačního tiskového materiálu s názvem Starý Plzenec (skládanky
formátu DL, 16 stran) s nabídkou cestovního ruchu města Starého Plzence (Centrum sluţeb
pro turisty, památky, tipy na výlety a mapka) v nákladu 10.000 ks v ČJ, NJ a AJ a s podáním ţádosti
o dotaci Plzeňského kraje z dotačního programu „Podpora činnosti informačních center na území
Plzeňského kraje pro rok 2019“ na tento projekt a uložila zajistit grafický návrh a tento předloţit ke
schválení RM včetně nabídky na tisk propagačního materiálu;
souhlasila s podáním ţádosti o poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu Plzeňského
kraje s názvem „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oţivení kulturních a uměleckých aktivit
pro rok 2019“ na projekt s názvem Městské slavnosti Starý Plzenec 31.08.2019;
vzala na vědomí předávací protokol ke Smlouvě o dílo ze dne 15.08.2016 s Regionální rozvojovou
agenturou Plzeň, obecně prospěšnou společností, IČ: 25245091 na projekt „Nákup kompostérů
pro občany města Starý Plzenec“ v předloţeném znění;
schválila uzavření Příkazní smlouvy s Regionální rozvojovou agenturou Plzeň, obecně prospěšnou
společností, IČ: 25245091, jíţ předmětem je obstarat pro město zajištění činnosti administrátora
projektu „Kompostéry pro občany města Starý Plzenec“ (dále jen „projekt“), po dobu vlastní realizace
projektu v souladu s příslušnými a závaznými dokumenty Operačního programu ţivotní prostředí
v předloţeném znění;
vzala na vědomí došlou ţádost o dotaci Římskokatolické farnosti Starý Plzenec ve výši 250.000 Kč,
doporučuje ZM schválit dle Memoranda o spolupráci poskytnutí dotace v plné výši a uložila
předloţit ţádost o poskytnutí dotace Římskokatolická farnost Starý Plzenec ve výši 250.000 Kč
k rozhodnutí ZM;
jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku
malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Stavební úpravy havárie východního štítu hradu
Radyně“ ve sloţení členové: Ing. Michal Cvikl, Ing. Milan Froněk, Ing. Ivo Rada a náhradníci:
Ing. Martin Bolek, Mgr. Brejníková, Ing. Koţeluh;
vzala na vědomí Výroční zprávy o činnosti SDH a JSDH Starý Plzenec za rok 2018, informaci
místostarosty o plnění a vyhodnocení Plánu preventivně výchovné činnosti města na úseku poţární
ochrany pro rok 2018, schválila Plán preventivně výchovné činnosti města na úseku poţární ochrany
pro rok 2019 a uložila seznámit s plánem oba velitele JSDH Starý Plzenec a JSDH Sedlec a nejpozději
do 28.02.2020 předloţit RM vyhodnocení plnění tohoto plánu spolu s návrhem plánu preventivně
výchovné činnosti na rok 2020;
vzala na vědomí Zprávu za rok 2018, předloţenou společností Plzeňské sluţby- správa bytů s.r.o.,
která zajišťuje správu bytů v majetku města Starý Plzenec;
schválila zadání vypracování projektové dokumentace na stavební práce pod názvem „Sedlec - Ulice
Na Potocích a Střední – vodovod“ v ulici Střední od křiţovatky ulic V Kolonii a Na Potocích v délce
cca 850 m, dle předloţené nabídky společnosti EGYPROJEKT s.r.o., Janáčkova 1873/67, Plzeň,
IČ: 63509687;

schválila podání ţádosti o dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje s titulem Podpora vybudování
a modernizace sportovišť v roce 2019 na opravu multifunkčního hřiště na pozemku parc. číslo 249/1,
v ulici Dvořákova ve Starém Plzenci;
vzala na vědomí, na základě usnesení RM č. 516/2018, předloţený Vytyčovací náčrt č. 953-215/2018
na vytyčení hranice pozemku parc. č. 237/4 a vytyčení bodu sousedící s pozemkem města parc.
č. 237/19 vše v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, a informaci o osobní dohodě zástupce vlastníků
bytového domu čp. 71 XXXXX a sousedního vlastníka přeploceného pozemku XXXXX o odstoupení
do hranice vytyčených bodů a uložila, na základě těchto skutečností, vyzvat ţadatele - vlastníky
bytového domu čp. 71 k uzavření kupní smlouvy dle rozhodnutí ZM č. 08.13/2016 a dohodnout
s nimi termín uzavření kupní smlouvy;
bere na vědomí ţádost XXXXX a XXXXX na prodej pozemku pro stavbu rodinného domu
ve Starém Plzenci a uložila zařadit do seznamu ţadatelů o stavební pozemky;
schválila podání ţádosti o dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje s titulem „Významné investice
do sportovišť Plzeňského kraje“ na rekonstrukci Skateparku a doplnění prostoru o parkourové prvky
na parc. číslo 249/1, v ulici Dvořákova ve Starém Plzenci;
vzala na vědomí Zápis z jednání představenstva Mikroregionu Radyně ze dne 15.01.2019
a souhlasila se zapojením města do projektu „Odpočinkový a naučný mobiliář v obcích Mikroregionu
Radyně“ v rámci dotačního titulu „Program stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2019“
a v případě poskytnutí dotace s pořízením jednoho odpočinkového a jednoho naučného mobiliáře
dle předloţeného návrhu a jejich umístění na pozemku města parc.č.325/1v k. ú. Starý Plzenec;
vzala na vědomí Zápis komise lesní ze dne 05.12.2018 v předloţeném znění a souhlasila, na návrh
komise lesní, s vyuţitím příslušných dotačních titulů na zalesnění nových ploch a oplocení lesních
kultur;
schválila protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Přeloţka veřejného osvětlení části ulice Smetanova
ve Starém Plzenci“ a uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek
se společností SUPTel a.s., Hřbitovní 15, Plzeň, IČ: 25229397, která předloţila nabídku při splnění
všech zadávacích podmínek;
souhlasila s pořízením nového adaptéru (přidrţovací rameno + paletizační vidle) k multifunkčnímu
traktoru JOHN DEERE z Lesního fondu od společnosti STROM PRAHA a.s., Lohenická 607, Praha 9
– Vinoř, IČ: 25751069, která předloţila nejvýhodnější nabídku;
vzala na vědomí, na základě přijatého usnesení RM č. 51/23.01.2019, výpověď Jiřího Bělocha
nájemní smlouvy na pronájem části pozemku parc. č. 2136/1 v k. ú Starý Plzenec za účelem umístění
novinového stánku a ţádost o sníţení stávajícího měsíčního nájemného po výpovědní dobu, nebo
ţádost o ukončení Nájemní smlouvy ke dni 28.02.2019, neschválila, poţadované sníţení měsíčního
nájemného z 500 Kč na 100 Kč za kalendářní měsíc po tříměsíční výpovědní dobu, tj. za měsíce
03-05/2019, souhlasila, s ukončením předmětné nájemní smlouvy dle poţadavku k datu 28.02.2019
a s tím související vyklizení pozemku a finanční vypořádání k tomuto datu a uložila informovat
ţadatele a uzavřít příslušnou Dohodu o ukončení nájemní smlouvy k datu 28.02.2019 včetně výzvy
k vyklizení pozemku;
zrušila usnesení RM č. 512 ze dne 31.10.2018 v plném rozsahu, z důvodu neuzavření Smlouvy o dílo
ze strany společnosti CONTAINEX Container-Handelsgesellschaft m.b.H. AT-2355, Wiener Neudorf,
IZ NOE-Sued, Strasse 14, DIČ CZ 680513746, vzala na vědomí předloţenou nabídku a návrh
smlouvy na zajištění realizace akce na zakázku malého rozsahu pod názvem „Dodávka
kontejnerových staveb k zajištění zázemí ČOV v ulici Luční ve Starém Plzenci“ společností elkawe
s.r.o., Pod Hájem 324, Králův Dvůr, IČ: 27174751, udělila výjimku dle čl. III bod d) z vnitřní
směrnice č. 1/2018 pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na základě předloţeného
odůvodnění a schválila uzavření Smlouvy o dílo v předloţeném znění na zajištění realizace zakázky
malého rozsahu pod názvem „Dodávka kontejnerových staveb k zajištění zázemí ČOV v ulici Luční
ve Starém Plzenci“ se společností elkawe s.r.o., Pod Hájem 324, Králův Dvůr, IČ: 27174751 za cenu
dle předloţené nabídky;
schválila, v souladu s článkem 15.2 Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací, kterou
město Starý Plzenec uzavřelo se společností Vodárna Plzeň a.s., soupis poddodavatelů některých
činností, kterými je realizována dodávka pitné vody, nebo odvádění a čištění odpadních vod,
v předloţeném znění;

vzala na vědomí předloţenou nabídku na výkon TDI a BOZP při realizaci stavby „Starý Plzenec Vodovod, kanalizace a chodník 2. etapa (úsek Kollárova – Výrovna) Radyňská ulice“ a schválila
uzavření Příkazní smlouvy na provádění TDI a BOZP při realizaci stavby „Starý Plzenec - Vodovod,
kanalizace a chodník 2. etapa (úsek Kollárova – Výrovna) Radyňská ulice“ v upraveném znění
předloţeného návrhu se společností D - Plus projektová a inţenýrská a.s., Sokolovská 16/45 A, Praha
8, IČ: 26760312;
vzala na vědomí ţádost pana Michala Ţáka o pronájem restaurace a sálu s přilehlými prostory
v budově lidového domu na adrese: Raisova 2, Starý Plzenec a podnikatelský záměr v předloţeném
znění, souhlasila s pronájmem restaurace a sálu s přilehlými prostory v budově lidového domu
na adrese: Raisova 2, Starý Plzenec, Michalu Ţákovi, Sedliště 39, Nepomuk, od 01.03.2019 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného bez energií a dalších nákladů (úklid)
3.000 Kč/měsíc a uložila zveřejnit záměr pronájmu restaurace a sálu s přilehlými prostory v budově
Lidového domu na adrese Raisova 2, Starý Plzenec na úřední desce a po sejmutí záměru předloţit radě
města ke schválení smlouvu o pronájmu;
stanovila návrh programu jednání 4. zasedání ZM dne 18.02.2019;

