Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
10. schůze – 15. května 2019
RM
schválila, na ţádost ředitelky Základní a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvkové
organizace, povolení výjimky z počtu dětí v I. a II. třídě mateřské školy, podle § 23 odst. zákona
č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších zákonů, ze stávajícího počtu 48 na 56 dětí a souhlasila,
na ţádost ředitelky Základní a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvkové organizace
s pořízením houpaček, trojhrazdy a nové myčky nádobí do školní jídelny z prostředků školy;
souhlasila, na návrh vedoucí K-Centra, s účastí města Starého Plzence na veletrhu cestovního ruchu
Plzeňského kraje ITEP 2018 ve dnech od 19. do 21. září 2019 v hale TJ Lokomotiva v Plzni, Úslavská
75;
v působnosti Valné hromady ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
jako jediný společník společnosti PRONAP s.r.o., IČ: 25248111, se sídlem Jiráskova 1142, 332 02,
Starý Plzenec vzala na vědomí hospodářský výsledek společnosti PRONAP s. r. o., k 31.03.2019,
porovnání trţeb jednotlivých zákazníků a přehled osobních nákladů a počtu zaměstnanců společnosti
za leden – březen 2019;
vzala na vědomí odborné vyjádření Západočeského institutu pro ochranu a dokumentaci památek,
o.p.s. k moţnostem revitalizace naučné stezky „Kolem Starého Plzence“ a souhlasila se zpracováním
návrhu aktualizace trasy, návrhu prezentace pamětihodností, včetně grafických prací, projednání a
konzultací dle nabídky společnosti Západočeský institut pro ochranu a dokumentaci památek, o.p.s..
Tomanova 3 – 5, Plzeň, IČ: 26324105;
vzala na vědomí Zadání územní studie „Náves Starý Plzenec – Sedlec“ zpracované pořizovatelem
MMP-OSS (04/2019) a souhlasila s úpravou podkladu pro územní studii „Územní studie nově

zaloţené návsi v Sedlci a Územní studie nové zástavby v Sedlci“ na územní studii „Náves
Starý Plzenec – Sedlec“ v souladu se Zadáním územní studie dle nabídky společnosti City
Upgrade s.r.o., Dukovany 221, IČ: 02756021;
schválila aktualizovaný seznamem „Podzhotovitelů“ v rámci zpracování projektové dokumentace na
akci „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly“ předloţený ing. arch. Petrem Sovou;
schválila oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení vyhotovené v souladu s § 48 zákona č.
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnost O.S.V.O. comp.
a.s., Slovenská republika, IČ: 3646014, na veřejnou zakázku „Obnova veřejného osvětlení ve městě
Starý Plzenec“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení;
vzala na vědomí předloţenou nabídku na projekční práce s názvem „Oprava ulic Úvozová, Ovocná,
V Kolonii a Příční“ a schválila, na základě předloţené nabídky, zadání zpracování projekčních prácí
na opravu ulic Úvozová, Ovocná, V Kolonii a Příční, společnosti „Touš projekt s.r.o., Krátká 765,
Horní Bříza, IČ: 01465481;
vzala na vědomí rozhodnutí Vinařského fondu č.j.: 827/2019 ze dne 20.03.2019 o poskytnutí
podpory – provozní dotace - na akci Radyňské slavnosti vína uskutečněné dne 27.04.2019, ve výši
20.000 Kč;
vzala na vědomí cenové nabídky na tisk propagačního materiálu (skládanky) s nabídkou cestovního
ruchu s názvem Starý Plzenec, předloţené vedoucí K-Centra a schválila grafický návrh tiskového
propagačního materiálu (skládanky) s názvem Starý Plzenec a zadání zhotovení tisku tohoto materiálu
Ing. Jitce Rauchové, Karlovarská 2196/129a, Plzeň, IČ: 45387460, která předloţila nejvýhodnější
cenovou nabídku;
vzala na vědomí vyúčtování kulturní akce Radyňské slavnosti vína, která se konala 27.04.2019 v
předhradí hradu Radyně se ziskem 6.870,56 Kč;
souhlasila se zadáním provedením tří sečí trávy za sezónu na vrchu Hůrka v souladu s cenovou
nabídkou společností PROSTROM Bohemia s.r.o., se sídlem Ţelezniční 18, Plzeň, IČ: 26376717;

jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku
malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Sedlec - park“ ve sloţení členové: Ing. Michal Cvikl,
Bc. Jana Kadlecová DiS, Helena Šašková a náhradníci: Ing. Martin Bolek, Marek Vávra, Ing.
Štěpánka Potůčková;
souhlasila se zpracováním projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na chodník
Herejkova ulice dle předloţené nabídky společnosti Prime - com s.r.o., Touţimská 1688/16, Plzeň, IČ:
07772769 a pověřila starostku města podpisem smlouvy o dílo v souladu s předloţenou nabídkou
společnosti Prime-com s.r.o.;
souhlasila se zpracováním technické studie na řešení křiţovatky na sil. II/180 a ul. Herejkova –
Raisova dle předloţené nabídky společnosti Prime - com s.r.o., Touţimská 1688/16, Plzeň, IČ:
07772769 a pověřila starostku města podpisem smlouvy o dílo v souladu s předloţenou nabídkou
společnosti Prime-com s.r.o.;
vzala na vědomí
a) „Roční zprávu o provozování za rok 2018“ provozovatele vodohospodářského majetku
Vodárny Plzeň a.s.,
b) Informaci provozovatele vodohospodářského majetku Vodárny Plzeň a.s. o vyúčtování
vodného a stočného za rok 2018;
vzala na vědomí zápis z konkursního řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace
Mateřská škola Starý Plzenec konaného 10.05.2019 a jmenovala, v souladu s ustanoveními § 102

odst. 2 písm. b) zákona o obcích a § 166 odst. 2 školského zákona, na období od 01.08.2019
do 31.07.2025 Zdeňku Staňkovou do funkce ředitelky Mateřské školy Starý Plzenec,
příspěvkové organizace;
vzala na vědomí předloţenou nabídku na zajištění realizace akce „Oprava plochy před bankomatem
ČS v Ţiţkově ul. ve Starém Plzenci“ společností HOKAR, spol. s r.o., Předenice 63, IČ: 45354456,
schvaluje zadání realizace akce „Oprava plochy před bankomatem ČS v Ţiţkově ul. ve Starém
Plzenci“ společnosti HOKAR, spol. s r.o., Předenice 63, IČ: 45354456, za cenu dle předloţené
nabídky;
schválila uzavření Dohody o spolupráci při provozování systému aktivního monitoringu umístěného
na křiţovatce ulic Bezručova – Topolova s Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského
kraje, Nádraţní 2, Plzeň, IČ: 75151529 v upraveném znění předloţeného návrhu;
vzala na vědomí, na základě přijatých usnesení RM č. 51/2019, 81/2019, 122/2019 a 177/2019,
ţádost o nový termín vyklizení pozemku parc. č. 2136/1 v k. ú. Starý Plzenec k datu 20.06.2019,
z důvodu zrušení objednané přepravy nadměrného nákladu zajišťující společností a informaci, ţe
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy ke dni 30.04.2019 nebyla z této příčiny Jiřím Bělochem
podepsána, souhlasila, na základě úhrady poměrného nájemného za měsíce 01, 02, 03, 04/2019 a
uvedeného důvodu, s ukončením nájemní smlouvy Dohodou a vyklizením pozemku k datu
31.05.2019, za podmínky, ţe nájemce Jiří Běloch uhradí poměrné nájemné za období 01.05.2019 do
31.05.2019 včetně inflace a uložila, informovat nájemce a na základě jiţ přijatých usnesení, dle
sjednaných smluvních podmínek a opakovaném neuzavření Dohody o ukončení nájemní smlouvy
nájemcem, nájemní smlouvu v 05/2019 vypovědět s jednoměsíční výpovědní lhůtou;
vzala 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;
vzala na vědomí, na základě závěrů šetření na místě RM a s určenými nájemci Jakubem Paškem
a Michalem Ţandou na pronájem areálu „Víceúčelové poţární nádrţe v Husově ulici“, ţádost o osobní
jednání na schůzi RM dne 15.05.2019 a návrh nového Provozního řádu víceúčelové poţární nádrţe
ve Starém Plzenci, schválila vydání nového provozního řádu víceúčelové poţární nádrţe města
v Husově ulici v upraveném znění předloţeného návrhu a souhlasila, s pořízením materiálů na
náklady pronajímatele – města potřebných na opravu stávajících buněk v areálu víceúčelové poţární
nádrţe a s provedením dohodnutých oprav nájemcem;
vzala na vědomí informaci o ukončení rámcové smlouvy se společností Vodafone Czech Republic
a.s. na poskytování sluţeb mobilního operátora a navazující nabídku na pokračování poskytování
sluţeb mobilního operátora u dané společnosti na další 2 roky, nesouhlasila s předloţenou nabídkou
společnosti Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Praha 5, IČ: 25788001 a
ukládá vyhlásit poptávkové řízení podle ustanovení čl. III vnitřní směrnice č. 1/2018 pro zadávání

veřejných zakázek malého rozsahu pro město Starý Plzenec na zakázku „Výběr mobilního operátora
pro pokrytí potřeb městského úřadu a jeho příspěvkových organizací sluţbami mobilního operátora“;
souhlasila, na základě ţádosti Luboše Lence – velitele SDH Starý Plzenec, s pořádáním poţární
soutěţe dne 01.06.2019 v době od 11:00 hod do 17:00 hod ve Starém Plzenci v proluce ve Smetanově
ulici;
vzala na vědomí koncept zápisu do kroniky města za rok 2018 předloţený kronikářkou Mgr.
Fenclovou, schválila zápis do kroniky města za rok 2018 v předloţeném znění bez výhrad a
souhlasila s výplatou druhé splátky stanovené roční odměny kronikářce města ve výplatním termínu
za měsíc květen 2019;
vzala na vědomí ţádost XXXXX o pronájem garáţe v ulici Raisova 96, Starý Plzenec, za účelem
uskladnění malotraktoru a vleku za osobní vozidlo, souhlasila předběţně s pronájmem a uzavřením
smlouvy o pronájmu garáţe na adrese: Raisova 96, Starý Plzenec, s XXXXX od 01.07.2019 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného 500,-Kč/měsíc a uložila zveřejnit záměr
pronájmu garáţe na adrese: Raisova 96, Starý Plzenec na úřední desce a po jeho sejmutí v případě, ţe
se nepřihlásí jiný zájemce, uzavřít nájemní smlouvu, v předloţeném znění;
vzala na vědomí právní stanovisko právníka MěÚ k poţadavkům XXXXX na provedení oprav v bytě
XXXXX Starý Plzenec a uložila v tomto smyslu informovat ţadatele;
jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku
malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Oprava lávky přes Úslavu ve Starém Plzenci“ ve
sloţení - členové: Ing. Milan Froněk, Ing. Ivo Rada, Květoslava Vraštilová, náhradníci: Ing. Štěpánka
Potůčková, Jan Král, Ing. Radek Hroch;
vzala na vědomí oznámení Ministerstva průmyslu a obchodu o doporučení ţádosti města o dotaci
v rámci programu EFEKT 2019 pro aktivitu „A.1- Opatření ke sníţení energetické náročnosti
veřejného osvětlení, číslo dotace 122D22100 9254“ a prohlásila, ţe v rámci schváleného rozpočtu
města na rok 2019 jsou zajištěny finanční prostředky na realizaci akce „Výměna svítidel VO Starý
Plzenec“ nad rámec poskytnuté dotace z programu EFEKT 2019 pro aktivitu „A.1 - Opatření ke
sníţení energetické náročnosti veřejného osvětlení“;

