Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
6. schůze – 6. března 2019
RM
schválila účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Starý Plzenec k 31.12.2018 a rozdělení
hospodářského výsledku ve výši 173.245,04 Kč převedením 50% do rezervního fondu a 50% do fondu
odměn podle návrhu ředitelky školy;
schválila účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sedlec k 31.12.2018 a rozdělení
hospodářského výsledku ve výši 13.623,42 Kč převedením 50% do rezervního fondu a 50% do fondu
odměn podle návrhu ředitelky školy;
schválila účetní závěrku příspěvkové organizace ZUŠ Starý Plzenec k 31.12.2018 a rozdělení
hospodářského výsledku ve výši 175.313,21 Kč převedením 20% do rezervního fondu a 80 %
do fondu odměn podle návrhu ředitele školy;
schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Starý Plzenec k 31.12.2018
a rozdělení hospodářského výsledku ve výši 26.522,04 Kč převedením 60% do rezervního fondu
a 40% do fondu odměn dle návrhu ředitelky školy;
vzala na vědomí ţádost XXXXX o uspořádání hudebního festivalu „psytrance festivalu„ na Radyni
a v jejím okolí v době od 26.07.2019 do 27.07.2019, případně od 02.08.2019 do 03.08.2019,
nesouhlasila, na základě vyjádření vedoucí K – Centra a správce městských lesů, s konáním
hudebního festivalu “psytrance festivalu“ na Radyni a v jejím okolí dle předloţeného návrhu XXXXX
a uložila v tomto smyslu vyrozumět ţadatele;
vzala na vědomí ţádost XXXXX o bezplatný pronájem hradu Radyně pro realizaci natáčení druhého
dílu krátkého amatérského filmu Dračí Prsten, souhlasila s krátkodobou bezplatnou výpůjčkou vnitřní
části hradního paláce hradu Radyně XXXXX a její amatérské filmové skupině Epic Cam Guy,
za účelem natáčení druhého dílu krátkometráţního amatérského filmu Dračí prsten, v termínu
o víkendu v měsíci březnu 2019, který bude upřesněn a uložila uzavřít smlouvu o krátkodobé
výpůjčce dle předloţeného návrhu;
schválila uzavření Smlouvy č. 02172019 mezi Městem Starý Plzenec a Plzeňským krajem
o poskytnutí účelové dotace „Podpora sociálních sluţeb dle § 101a zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních sluţbách, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2019 – Plzeňský kraj“, v předloţeném
znění;
vzala na vědomí zápis z jednání komise strategického rozvoje a prezentace památek č. 2 ze dne
28.02.2019;
vzala na vědomí předloţenou ţádost Správy ţelezniční dopravní cesty, st.org., Oblastní ředitelství
Plzeň, Sušická 1168/23, Plzeň o zrušení existujícího ţelezničního přejezdu P1204 ve Starém Plzenci
a schválila zrušení existujícího ţelezničního přejezdu P1204 ve Starém Plzenci na pozemku
parc. č. 626/6 v k.ú. Starý Plzenec;
vzala na vědomí předloţené nabídky na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem
„Sanace prostor 1. PP – šatny východní část budovy základní školy ve Starém Plzenci, Masarykovo
náměstí 54 “ a schválila uzavření Smlouvy o dílo, v upraveném znění předloţeného návrhu,
na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Sanace prostor 1. PP – šatny východní část
budovy základní školy ve Starém Plzenci, Masarykovo náměstí 54 “, se společností Habeš – stálé
sucho s.r.o., Pod Všemi svatými 110/73, Plzeň, IČ: 26397048, která předloţila ekonomicky
nejvýhodnější cenovou nabídku;
schválila podat ţádost o účelovou dotaci do dotačního programu Plzeňského kraje „Havarijní stavy
a naléhavé potřeby v Plzeňském kraji pro rok 2019“ na realizaci projektu pod názvem „Sanace prostor
1. PP – šatny východní část budovy základní školy ve Starém Plzenci, Masarykovo náměstí 54 “,
vzala na vědomí, na základě přijatého usnesení RM č. 81/2019, informaci, ţe Dohoda o ukončení
nájemní smlouvy s Jiřím Bělochem nebyla uzavřena ke dni 01.03.2019 z důvodu nemoci nájemce
a proto nebyl pozemek parc. č. 2136/1 v k. ú. Starý Plzenec k datu 28.02.2019 vyklizen (RM
č. 51/2019), schválila, na ţádost nájemce Jiřího Bělocha při osobním jednání dne 01.03.2019

a z důvodu jeho nemoci, prodlouţení lhůty pro ukončení nájemní smlouvy a vyklizení pozemku k datu
31.03.2019, s podmínkou, ţe při podpisu smlouvy bude uhrazeno poměrné nájemné za rok 2019,
tj. za měsíce 01, 02 a 03/2019 včetně inflace a nejpozději k datu 31.03.2019 bude pozemek vyklizen
a předán městu a uložila uzavřít příslušnou Dohodu o ukončení nájemní smlouvy k datu 31.03.2019;
vzala na vědomí, na základě přijatého usnesení RM č. 446/2017, informaci o osobním jednání dne
04.03.2019 s XXXXX a XXXXX a jejich souhlasu s převodem celých spoluvlastnických podílů
k celku pozemku parc. č. 1649 v k. ú. Starý Plzenec a návrhem kupní ceny a uložila, z důvodu
komplexního řešení výkupu pozemků kolem hřbitova, obnovit výzvy vlastníkům pozemků
parc. č. 1646 a 1647 v k. ú. Starý Plzenec se ţádostí o výkup pozemků městem, a poté předloţit RM;
vzala na vědomí ţádost společnosti Pomocné tlapky o. p. s. zastoupené ředitelkou Hanou Pirnerovou
o dlouhodobý pronájem části pozemku města parc. č. 1053/25 v k. ú. Starý Plzenec, nebo její případný
prodej, která je v současné době uţívána společností na základě uzavřené Smlouvy o výpůjčce
pozemku uzavřené dne 16.09.2013 ve znění uzavřených dodatků (část A dle situačního plánku, který
je součástí citované smlouvy), nesouhlasila s poţadovaným dlouhodobým pronájmem pozemku, na
základě vyjádření odboru výstavby a odboru hospodářského a investičního, důvody především jsou
nedokončená majetkoprávní vypořádání, zatíţení pozemku umístěním stávajících inţenýrských sítí,
není zpracován konkrétní návrh vedení dopravní a technické infrastruktury pro sousedící rozvojovou
lokalitu i pro stávající infrastrukturu dle poţadavku vyplývajícího z platného i návrhu nového
územního plánu, a není zpracována a zaregistrována příslušná územní studie, nedoporučila,
z uvedených důvodů, ani poţadovaný případný prodej části předmětného pozemku, citované
poţadavky v dané lokalitě, lze nejdříve uskutečnit po rozhodnutí ZM o přijetí nového územního plánu
a uložila v tomto smyslu vyrozumět ţadatele;
schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o uţití, implementaci a provozní podpoře informačního
systému HELIOS eObec č. E-11-00166 s Asseco Solutions, a. s., Zelený pruh 1560/99, Praha 4,
IČ: 64949541 v předloţeném znění, jehoţ předmětem je doplnění smlouvy o nové moduly a funkce
stávajícího informačního systému HELIOS eObec;
vyhlásila, ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, konkurz na
obsazení funkce ředitele/ředitelky Mateřské školy Starý Plzenec, příspěvkové organizace, na šestileté
období ode dne 01.08.2019, odvolala paní Zdeňku Staňkovou z pracovního místa ředitelky
příspěvkové organizace Mateřská škola Starý Plzenec, příspěvková organizace, a to ke dni 31.07.2019.
Posledním dnem výkonu práce ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Starý Plzenec,
příspěvková organizace je den 31.07.2019. Důvodem odvolání je vyhlášení konkurzu na pracovní
místo ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Mateřská škola Starý Plzenec, příspěvková organizace
podle ustanovení § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a uložila zveřejnit
vyhlášení konkurzu na úřední desce MěÚ, na webových stránkách města a inzercí v regionálním
a odborném tisku a zabezpečit nezbytné náleţitosti k provedení konkurzních řízení podle ustanovení
vyhlášky č. 54/2005 Sb.;
schválila, na ţádost společnosti ROBSTAV k.s., se sídlem Mezi vodami 205/29, Praha 4 Modřany,
IČ: 27430774, zastoupenou Ing. Radkem Kozákem, seznam poddodavatelů na realizaci projektu
„Starý
Plzenec - Vodovod, kanalizace a chodník 2. etapa (úsek Kollárova – Výrovna) Radyňská
ulice“, dle předloţeného návrhu;
schválila uzavření a podpis smlouvy o pronájmu restaurace a sálu s přilehlými prostory v objektu
Lidového domu na adrese Raisova 2 ve Starém Plzenci s panem Michalem Ţákem, bytem Sedliště 39,
Nepomuk, IČ: 73394955, ve znění předloţeného návrhu;
schválila uzavření Smlouvy o dílo na vypracování dokumentace pro společné územní a stavební řízení
a dokumentace pro provádění stavby pod názvem „Sedlec - Ulice Na Potocích a Střední – vodovod“
dle předloţené nabídky společnosti EGYPROJEKT s.r.o., Janáčkova 1873/67, Plzeň, IČ: 63509687,
v předloţeném znění;
schválila uzavření Smlouvy o dílo na vypracování dokumentace pro provádění stavby pod názvem
„Starý Plzenec, Vrchlického ulice – obnova kanalizace a vodovodu“, dle předloţené nabídky
společnosti EGYPROJEKT s.r.o., Janáčkova 1873/67, Plzeň, IČ: 63509687, v předloţeném znění;

vzala na vědomí návrh Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci s Římskokatolickou farností Starý
Plzenec, doporučila schválit Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci s Římskokatolickou farností
Starý Plzenec v předloţeném znění a uložila předloţit návrh Dodatku č. 1 k Memorandu o spolupráci
s Římskokatolickou farností Starý Plzenec na nejbliţší zasedání zastupitelstva města;
vzala na vědomí přehled odběru kameniva včetně účelu jeho vyuţití za rok 2018 a předloţené cenové
nabídky kameniva pro rok 2019 a schválila uzavření kupní smlouvy č. C0023032/19 se společností
CEMEX Sand, k.s., Masarykovo nám. 207, Napajedla, IČ: 47906201, jejímţ předmětem je odběr
kameniva v provozovně Nové Mitrovice – Mítov podle potřeb města pro rok 2019, v předloţeném
znění;
souhlasila s podáním ţádosti o poskytnutí individuální dotace OKHE 2019 z dotačního programu
Odboru kanceláře hejtmana 2019 na projekt s názvem „Městské slavnosti Starý Plzenec 31.08.2019“;

