Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
7. schůze – 20. března 2019
RM
vzala na vědomí Zápis z jednání školské a kulturní komise č. 3 ze dne 11.03.2019 v předloţeném
znění;
vzala na vědomí předloţené nabídky na Zajištění výkonu koordinátora BOZP a TDI na Stavební
úpravy havárie východního štítu hradu Radyně a schválila uzavření Příkazní smlouvy na výkon
funkce technického dozoru investora a koordinátora BOZP při realizaci projektu „Stavební úpravy
havárie východního štítu hradu Radyně“, se společností D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŢENÝRSKÁ
a.s., Sokolovská 45/16, Praha 8, odštěpný závod Plzeň, Alej Svobody 56, Plzeň, IČ 26760312, které
předloţila nejvýhodnější cenovou nabídku;
schválila zadání zpracování Projektové dokumentace na realizace Rekonstrukce kotelny v ZŠ a MŠ,
Sedlec 81 dle předloţené nabídky Hynka Charváta, projekce vytápění, Plzeň IČ: 64383270,
dle předloţené nabídky;
schválila zadání zpracování realizační PD na hydraulické vyváţení otopné soustavy a výměnu
termostatických ventilů včetně zákresu objektu a digitalizace podkladů v ZŠ a MŠ, Sedlec 81
dle předloţené nabídky Hynka Charváta, projekce vytápění, Plzeň IČ: 64383270;
schválila uzavření smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru poskytnutého Plzeňským krajem,
Škroupova 18, Plzeň, IČ: 70890366, za vyhodnocení soutěţe Zlatý erb v kategorii Smart city
a nejlepší elektronické sluţby v předloţeném znění;
schválila uzavření smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru poskytnutého Plzeňským krajem,
Škroupova 18, Plzeň, IČ: 70890366, za vyhodnocení soutěţe Zlatý erb v kategorii nejlepší webové
stránky města v předloţeném znění;
schválila Deklaraci o vzájemné spolupráci pro rok 2019 se společností Bohemia Sekt, s.r.o.
v předloţeném znění;
vzala na vědomí cenové nabídky na vyfrézování pařezů na hřbitově a pokácení vzrostlých stromů
a schválila zadání vyfrézování pařezů firmě HD STROM s.r.o., IČ: 25217267, se sídlem Raková čp.
33, pošta Rokycany, která předloţila nejvýhodnější cenovou nabídku,
vzala na vědomí cenové nabídky na celoroční údrţbu plochy starého hřbitova a schválila zadání
údrţby plochy starého hřbitova firmě Jiří Svoboda, IČ: 71793208, K Jezu 18, Starý Plzenec, která
předloţila výhodnější cenovou nabídku;
schválila podání ţádosti o dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje s titulem „Podpora zpracování
projektových dokumentací – vodohospodářská infrastruktura 2019“ na zpracování projektové
dokumentace „Sedlec – ulice Na Potocích a Střední – vodovod“.
jmenovala, v souladu s § 2 odst. 3 vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náleţitostech konkurzního řízení
a konkurzních komisích, pro konkurzní řízení na obsazení funkce ředitele/ředitelky mateřské školy
od 01.08.2019 (RM č. 126/2019):
a) konkurzní komisi pro Mateřskou školu Starý Plzenec, příspěvkovou organizaci ve sloţení:
předseda: Bc. Václav Vajshajtl,
členové: Mgr. Marcela Bardounová, Bc. Vladimíra Soukupová, Mgr. Bc. Hana Stýblová,
Jaromíra Zikmundová, Mgr. Marie Sládková;
b) do funkce tajemníka této komise, podle ustanovení § 1 odst. 2 vyhlášky č. 54/2005 Sb.,
zaměstnance města Mgr. Milenu Benediktovou;
souhlasila s podáním ţádosti o dotaci Plzeňského kraje z dotačního programu „Podpora jednotek
sborů dobrovolných hasičů obcí Plzeňského kraje v roce 2019“ na věcné vybavení pro JSDH Sedlec
a JSDH Starý Plzenec;
souhlasila se zajištěním tradiční pravidelné autobusové dopravy občanů na místní hřbitov v období
květen – říjen 2019 za jednotné jízdné 10 Kč společností ČSAD autobusy Plzeň, a. s. a uložila
objednat autobus a informovat občany obvyklým způsobem;

vzala na vědomí ţádost Lenky Horákové o pronájem části pozemku parc. č. 1411/52 v k. ú. Starý
Plzenec před restaurací čp. 57 za účelem umístění restaurační předzahrádky a ţádost o pronájem
parkovacího stání za účelem zásobování, souhlasila s poţadovaným pronájmem části pozemku parc.
č. 1411/52 v k. ú. Starý Plzenec o velikosti cca 65 m2 na dobu neurčitou od 01.05.2019, s tříměsíční
výpovědní lhůtou, za nájemné 100 Kč/m2/ rok, od roku 2020 zvyšované o státem uznanou míru
inflace, za účelem umístění restaurační předzahrádky, nesouhlasila s vybudováním ochranného plůtku
do výšky cca 1,20 m, zabezpečení předzahrádky by mělo zapadat do konceptu náměstí, tj. především
umisťování květin a zeleně, nesouhlasila s poţadovaným pronájmem parkovacího stání, na pozemku
parc. č. 2136/1 v k. ú. Starý Plzenec je zřízena pouze odstavná plocha a nelze vyhradit parkovací stání
a uložila informovat ţadatele, zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku parc. č. 1411/52
v k. ú. Starý Plzenec za účelem umístění předzahrádky, a v případě, ţe se nepřihlásí jiný zájemce
uzavřít příslušnou nájemní smlouvu;
vzala na vědomí předběţný souhlas společnosti FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a. s. zastoupené pověřeným zmocněncem Bc. Michalem Bímanem, s umístěním
stavby dle projektové dokumentace „Chodníky – Starý Plzenec – Sedlec“ na pozemcích v jejich
vlastnictví a s následným prodejem jejich částí dotčených stavbou v k. ú. Sedlec u Starého Plzence
ve vlastnictví společnosti, za cenu 200 Kč za m2, které budou po dokončení stavby geometricky
zaměřeny na náklady města, doporučila souhlasit s nabytím všech pozemků po dokončení stavby
chodníků ve vlastnictví společnosti FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním
kapitálem, a. s. za nabídnutou cenu a uzavřením v tomto smyslu příslušné smlouvy budoucí kupní
a uložila dohodnout návrh Smlouvy budoucí kupní, předloţit znovu RM a poté předloţit ke schválení
ZM;
schválila přidělení e-mailových schránek ředitelům příspěvkových organizací na e-mailovém serveru
města dle předloţeného návrhu, vzala na vědomí vyuţitelnost nových e-mailových schránek
od 01.04.2019 a uložila ředitelům příspěvkových organizací zveřejnit nové e-mailové kontakty
na webových stránkách svěřených příspěvkových organizací a tyto vyuţívat od začátku školního roku
2019/2020;
schválila uzavření Kupní smlouvy se společností BOHEMIA SEKT, s.r.o., Smetanova 220, Starý
Plzenec, IČ:453587711, v upraveném znění předloţeného návrhu, jejímţ předmětem je nákup 20 kusů
jednacích ţidlí pro potřeby města;

