Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
9. schůze – 17. dubna 2019
RM
souhlasila s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2019 v předloženém/upraveném znění a uložila
předložit ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2019 na nejbližší jednání ZM;
vzala na vědomí Rozbor hospodaření 1-12/2018 a uložila předložit Rozbor hospodaření 1-12/2018
zastupitelstvu města k projednání;
souhlasila na žádost velitele JSDH Starý Plzenec s pořízením motorové pily Husqvarna 550 XP pro
potřeby jednotky z rozpočtových prostředků JSDH Starý Plzenec pro rok 2019 za celkovou cenu do
20.000 Kč bez DPH;
pověřila členku ZM Mgr. Marcelu Bardounovou k provádění sňatečných obřadů ve stávajícím
funkčním období zastupitelstva 2018 – 2022 a stanovila, ve smyslu ustanovení § 108 odst. 2 zákona o
obcích, že závěsný odznak s velkým státním znakem může ve stávajícím funkčním období
zastupitelstva 2018 – 2022 používat při provádění sňatečných či jiných slavnostních obřadů další
členka ZM Mgr. Marcela Bardounová;
souhlasila z důvodu zvýšení efektivity práce s pořízením modulu propojujícího informační systém
HELIOS Fenix se základními registry dle nabídky společnosti Asseco Solutions, a.s., Zelený pruh
1560/99, Praha 4, IČ: 64949541, v předloženém znění;
stanovila návrh programu jednání 5. zasedání ZM dne 29.04.2019;
vzala na vědomí, na základě usnesení RM č. 149/2019, dohodnutý návrh Budoucí kupní smlouvy
mezi městem a společností FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.
zastoupené pověřeným zmocněncem Bc. Michalem Bímanem, IČO: 24175013 na budoucí převod
částí pozemků v jejich vlastnictví parc. č. 304/11, 304/12, 304/13, 304/15, 304/16, 304/17, 332/5 a
332/6 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, za cenu 200 Kč za m2, které budou geometricky odděleny od
tělesa komunikace, doporučila, v rámci provedení kompletního majetkoprávního vypořádání v k. ú.
Sedlec u Starého Plzence se společností FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním
kapitálem, a. s., zajištění výkupu pozemků pod komunikacemi v obci a záměru umístit stavbu
„Chodník – Starý Plzenec – Sedlec“, souhlasit s uzavřením Budoucí kupní smlouvy v předloženém
znění a nabytím částí výše uvedených pozemků za stanovených smluvních podmínek, které budou
odděleny od tělesa komunikace na náklady města jako budoucího nabyvatele částí pozemků a budou
sloužit ve veřejném zájmu pro umístění staveb chodníků a uložila předložit Budoucí kupní smlouvu ke
schválení ZM;
vzala na vědomí nově podanou opakovanou žádost XXXXX, o prodej pozemků parc. č. 1045/11 a
parc. č. 1793 v k. ú. Starý Plzenec, trvala na již přijatém rozhodnutí ZM ve věci žádosti o prodej
předmětných pozemků ze dne 17.09.2018 usnesení č. 25.12/2018, nenastaly změny v rozhodných
skutečnostech a uložila informovat žadatele;
schválila na základě přijatých usnesení RM č. 95/2019 a č. 179/2019, uzavření Nájemní smlouvy
č. 301/2019 s Jakubem Paškem na pronájem „Areálu víceúčelové požární nádrže v Husově ulici“
s účinností od 01.05.2019, v upraveném znění předloženého návrhu;
schválila poskytnutí dotace subjektům v upravené výši s přihlédnutím k návrhu Sportovní komise, kde
byl zohledněn počet registrovaných staroplzeneckých dětí a omezené množství finančních prostředků:
Tělocvičná jednota Sokol Starý Plzenec, oddíl stolního tenisu, ve výši 15.000 Kč
Český kynologický svaz ZKO Starý Plzenec – 200 ve výši 14.000 Kč
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Sedlec ve výši 20.000 Kč
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Starý Plzenec ve výši 3.000 Kč
OLYMP FLORBAL, z.s. ve výši 5.000Kč
František Vondráček ve výši 10.000Kč
TJ Spartak Sedlec z.s. - oddíl HMB ve výši 3.000 Kč
TJ Spartak Sedlec z.s. - oddíl hokej Sedlec ve výši 3.000 Kč
TJ Spartak Sedlec z.s. - oddíl tenisu ve výši 20.000 Kč

SK SPORT team DOLI Starý Plzenec, z.s. ve výši 20.000 Kč
Taneční škola Filip Gregoriades z.s. ve výši 14.000 Kč
Sedlec žije z.s. ve výši 3.000Kč
Martin Makovec (snowboardcross) ve výši 1.000 Kč
ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Starý Plzenec ve výši 3.000 Kč,
souhlasila s uzavřením Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace těmto subjektům ve schválené
výši, uložila předložit žádosti o poskytnutí dotací přesahujících 50.000 Kč k rozhodnutí ZM,
doporučila ZM dle návrhu Sportovní komise poskytnutí dotací takto:
SK Starý Plzenec z.s. ve výši 218.000 Kč
HK Bohemia Sekt Starý Plzenec z.s. ve výši 28.000 Kč
TJ Spartak Sedlec z.s. (oddíl rychlostní kanoistiky) ve výši 90.000 Kč
nesouhlasila s poskytnutím dotace FO Věře Kojanové, z důvodu možnosti pořízení gymnastického
vybavení z jiných zdrojů města a následného zařazení do majetku města;
vzala na vědomí oznámení SHČMS – Sbor dobrovolných hasičů Sedlec, IČ: 491283401 o konání
Posezení pod Májkou dne 30.04.2019 v době od 17:00 do 24:00 h v areálu hasičské zbrojnice Sedlec;
vzala na vědomí předložené nabídky na stavební práce pod názvem „Oplocení vodojemů na
pozemcích 450/2 a 397/2 v katastrálním území Starý Plzenec“ a schválila zadání zhotovení zakázky
na stavební práce pod názvem „Oplocení vodojemů ve Starém Plzenci “, podle varianty č. II.,
předložené nabídky společnosti Ploty Plzeň s.r.o., Vrchlického 1354, Starý Plzenec, IČ: 28009011;
vzala na vědomí žádost společnosti Norma k.s. o prodej, případně pronájem pozemků ve vlastnictví
města u bývalého sběrného dvora, v ulici Husova parc.č. 63/1, 63/3, 63/6 a 63/7,v k.ú. Starý Plzenec,
za účelem výstavby nové prodejny potravin, nedoporučila prodej ani pronájmem pozemků v ulici
Husova parc.č. 63/1, 63/3, 63/6 a 63/7,v k.ú. Starý Plzenec, za účelem výstavby nové prodejny
potravin společností Norma k.s. a uložila předložit žádost na nejbližší zasedání Zastupitelstva města;
vzala na vědomí předloženou předpokládanou hodnotu zakázky na zajištění stavebních prací při
realizaci akce „Oprava lávky přes řeku Úslavu v k.ú. Sedlec u Starého Plzence a uložila zajistit
vyhlášení výběrového řízení na uvedené stavební práce;
schválila objednání dodávky policových regálů, včetně montáže, do 2 místností archivu v budově
radnice města, Masarykovo náměstí 121, na základě předložené nabídky společností „Regálové
systémy“ Jaroslav Toman, náměstí Republiky 203/29, Plzeň, IČ: 61760013 ze dne 16.04.2019;
vzala na vědomí informace o problematice nevyhovujících bytových prostor k dalšímu pronajímání
v budově DPS, Havlíčkova 194, Starý Plzenec a souhlasila s dočasným neuzavíráním nájemních
smluv na volné byty v budově DPS Havlíčkova 194, ve Starém Plzenci;
vzala na vědomí cenovou nabídku na výrobu nového pódia na nádvoří hradu Radyně, předloženou
firmou Petr Pelant Tesařství, Pňovany 165 a schválila zadání výroby nového pódia a uzavření
smlouvy s firmou Petr Pelant Tesařství IČ: 73441295 v předloženém znění dle cenové nabídky ze dne
15.04.2019,
souhlasila s uzavřením Smlouvy o umístění zařízení (bezúplatná) mezi městem Starý Plzenec a ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín o vymezení bližších
podmínek vzájemné spolupráce smluvních stran při zřizování a provozování vedení NN a instalace
zařízení Uživatele na podpěrné body NN na pozemcích v k.ú. Starý Plzenec v předloženém znění;
schválila, na žádost ředitelky Základní a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvkové
organizace, navýšení kapacity základní školy z 85 na 95 žáků, za předpokladu dodržení podmínek
poskytovatele dotace na přístavbu mateřské školy a dalších právních norem;
vzala na vědomí návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací mezi městem a
Vodárnou Plzeň a.s., doporučila schválit Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací
mezi městem a Vodárnou Plzeň a.s. a uložila předložit návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu a
provozování kanalizací mezi městem a Vodárnou Plzeň a.s. na nejbližší jednání zastupitelstva města;
schválila, na žádost ředitelky ZŠ Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54, příspěvkové organizace a
místního šetření, zápis dalšího místa výkonu činnosti školy na adrese Raisova 96 do rejstříku škol a
školských zařízení s účinností od 01.09.2019 a uložila zajistit dokumentaci na opravu sociálních

zařízení v budově školy na adrese Raisova 96 ve Starém Plzenci, včetně návrhu rozpočtu
plánovaných oprav a dodatky Smluv o pronájmu nebytových prostor v budově školy a vše
předložit na další jednání RM;

