Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
11. schůze – 29. května 2019
RM
vzala na vědomí oznámení společnosti BOHEMIA SEKT, s.r.o. Starý Plzenec o konání kulturní akce
„Den Bohemia Sektu aneb Rodinné letní odpoledne pro dospělé i špunty“, která se bude konat dne
15.06.2019 od 14:00 h do 22:00 h ve venkovních prostorách společnosti BOHEMIA SEKT, s.r.o.;
vzala na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Starý Plzenec o uzavření školy o prázdninách
v době od 15.07.2019 do 16.08.2019 z důvodu rekonstrukce kotelny ve škole;
schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje
v rámci programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2019“ na
projekt „Informační broţura (skládanka) Starý Plzenec“ účelově na tvorbu a tisk propagačního
materiálu, ve výši 15.000 Kč, v předloţeném znění;
vzala na vědomí výsledek jednání vedení města se společností Mraknet s.r.o., Starý Plzenec, IČ:
28055853, o záměru posílení, obnovy kamerového systému a optické sítě ve Starém Plzenci, nabídku
na obnovu stávajícího kamerového systému pod hradem Radyně a návrh Smlouvy o výpůjčce
optického vlákna pro potřeby města a schválila předběţně záměr společnosti Mraknet s.r.o, Starý
Plzenec IČ: 28055853 na posílení, obnovu kamerového systému a optické sítě ve Starém Plzenci a
Smlouvu o výpůjčce optického vlákna pro potřeby města ve znění předloţeného návrhu;
vzala na vědomí Zápis komise lesní ze dne 10.05.2019 v předloţeném znění,
vzala na vědomí cenovou nabídku na zpracování Projektové dokumentace ve stupni DUR/DSP pod
názvem „Starý Plzenec – ul. Sudova“, společností Touš projekt s.r.o., Krátká 765, Horní Bříza, IČ:
01465481 v předloţeném znění a uložila připravit návrh Smlouvy o dílo a předloţit ke schválení RM;
vzala na vědomí ţádost XXXXX o pronájem veřejného prostranství v předhradí hradu Radyně za
účelem konání soukromé oslavy a hudební produkce 22.06.2019 v době od 18:00 h do 23:00 h a
vyjádření orgánů města k uvedené ţádosti, nesouhlasila s pronájmem veřejného prostranství
v předhradí hradu Radyně za účelem konání soukromé oslavy a hudební produkce 22.06.2019 v době
od 18:00 h do 23:00 h na ţádost XXXXX a uložila v tomto smyslu vyrozumět ţadatele;
vzala na vědomí návrh Závěrečného účtu hospodaření za rok 2018 a uložila zveřejnit návrh
Závěrečného účtu hospodaření za rok 2018 na úřední desce v předloţeném znění a předloţit návrh
Závěrečného účtu hospodaření za rok 2018 zastupitelstvu města;
vzala na vědomí ţádost XXXXX o pronájem rotundy ve Starém Plzenci za účelem natáčení
absolventského filmu dne 13.06.2019 v době od 08:00 h do 16:00 h, souhlasila s výpůjčkou rotundy
ve Starém Plzenci za účelem natáčení absolventského filmu dne 13.06.2019 v době od 08:00 h do
16:00 h na ţádost XXXXX, stanovila výši poplatku za výpůjčku rotundy v částce 3.000 Kč bez DPH
s úhradou nejpozději v den konání výpůjčky a schválila uzavření smlouvy o krátkodobé výpůjčce ve
znění předloţeného návrhu;
schválila uzavření Smlouvy o dílo v předloţeném znění, na dodávku kancelářského nábytku, včetně
montáţe, do kanceláře odboru výstavby v budově MěÚ, Smetanova 932, Starý Plzenec, dle předloţené
cenové nabídky a grafického návrhu se společností Truhlářství mistr M s.r.o., Průmyslová 195/33,
Plzeň, IČ: 29117488;
vzala na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Starý Plzenec o vyhlášení ředitelského volna ve
dnech od 24.06.2019 do 28.06.2019 z důvodu sanace šaten a opravy dlaţeb v budově školy;
vzala na vědomí došlé ţádosti o dotaci subjektů:
Hospic svatého Lazara, z.s., ve výši 18.000 Kč, Domov Mladá, poskytovatel sociálních sluţeb ve výši
9.000 Kč, Pomocné tlapky o.p.s. ve výši 25.000 Kč, Občanský spolek Hůrka a Radyně ve Starém
Plzenci ve výši 17.000 Kč, ZO ČSŢ Starý Plzenec ve výši 7.000 Kč, TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. ve
výši 8.000 Kč, Základní škola speciální Diakonie ČCE Merklín ve výši 30.000 Kč, Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek ve výši 5.000 Kč, Spolek
zdravotně postiţených Staroplzenecko z.s. ve výši 15.000 Kč, SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Sedlec ve výši 10.000 Kč, Zdeněk Ernest ve výši 5.000 Kč, CENTRUM HÁJEK z.ú. ve výši 20.000

Kč, Kvetoucí stromy z.s. ve výši 10.000 Kč, Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy ve výši 25.000
Kč, Myslivecký spolek Starý Plzenec ve výši 12.000 Kč, JUNÁK – český skaut, středisko Střela
Plzeň, z.s. ve výši 12.000 Kč, Místní spolek chovatelů holubů (MS CHPH) – Starý Plzenec ve výši
20.000 Kč, Raná péče Kuk, z.ú. ve výši 8.500 Kč, Spolek - Sedlec v akci! ve výši 15.000 Kč, Sedlec
ţije z.s. ve výši 5.000 Kč, PIONÝR, z.s., Pionýrská skupina Starý Plzenec ve výši 10.000 Kč a Linka
bezpečí, z.s. ve výši 10.000 Kč,
schválila poskytnutí dotace subjektům v upravené výši z důvodu omezeného mnoţství finančních
prostředků a zachování stejné výše příspěvku ţadatelům jako v předchozích letech:
Hospic svatého Lazara, z.s., ve výši 7.000 Kč, Domov Mladá, poskytovatel sociálních sluţeb ve výši
4.000 Kč, Pomocné tlapky o.p.s. ve výši 5.000 Kč, Občanský spolek Hůrka a Radyně ve Starém
Plzenci ve výši 17.000 Kč, ZO ČSŢ Starý Plzenec ve výši 5.000 Kč, TyfloCentrum Plzeň, o.p.s. ve
výši 4.000 Kč, Základní škola speciální Diakonie ČCE Merklín ve výši 4.000 Kč, Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek ve výši 2.000 Kč, Občanské
sdruţení zdravotně postiţených Staroplzenecko z.s. ve výši 14.000 Kč, SH ČMS – Sbor dobrovolných
hasičů Sedlec ve výši 8.000 Kč, Zdeněk Ernest ve výši 5.000 Kč, CENTRUM HÁJEK z.ú. ve výši
5.000 Kč, Kvetoucí stromy z.s. ve výši 10.000 Kč, Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy ve výši
5.000 Kč, Myslivecký spolek Starý Plzenec ve výši 7.000 Kč, JUNÁK – český skaut, středisko Střela
Plzeň, z.s. ve výši 10.000 Kč, Místní spolek chovatelů holubů (MS CHPH) – Starý Plzenec ve výši
5.000 Kč, Raná péče Kuk, z.ú. ve výši 8.000 Kč, Spolek – Sedlec v akci! ve výši 12.000 Kč, Sedlec
ţije z.s. ve výši 5.000 Kč, PIONÝR, z.s., Pionýrská skupina Starý Plzenec ve výši 5.000 Kč a Linka
bezpečí ve výši 3.000 Kč, a souhlasila s uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace těmto
subjektům v upraveném znění;
vzala na vědomí znění znaleckých posudků o technickém stavu vozidla - Škoda Octavia Kombi 1,6
TDI, RZ 5AT 6805 a Citroën Berlingo 1,6 HDI a schválila nákup motorových vozidel Citroën
Berlingo 1,6 HDI za cenu uvedenou ve znaleckém posudku, tj. 174.950 Kč včetně DPH a motorového
vozidla Škoda Octavia Kombi 1,6 TDI, 5AT 6805 za cenu uvedenou ve znaleckém posudku, tj.
318.000 Kč včetně DPH;
uložila zveřejnit záměr města s rovnocennou směnou celých pozemků parc. č. 160/31 o výměře 83 m2
a parc. č. 160/3 o výměře 232 m2 ve vlastnictví Traťové strojní společnosti, a. s. o celkové výměře 315
m2, za část o velikosti 315 m2 pozemku parc. č. 160/26 ve vlastnictví města, vše v k.ú. Sedlec u
Starého Plzence a předloţit, včetně výsledku uplynutí zákonné lhůty pro zveřejnění záměru, na
nejbliţší jednání zastupitelstvu města k rozhodnutí s doporučením cena 60 Kč/m2;
vzala na vědomí ţádost předsedy spolku SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec, z.s. o bezplatný
pronájem sokolovny za účelem uskutečnění Míčového sedmiboje dvojic o putovní pohár města
Starého Plzence v termínu 27.07.2019 a souhlasila s krátkodobou výpůjčkou sokolovny v termínu
27.07.2019 spolku SPORTteam DOLI Starý Plzenec, z.s. za účelem uskutečnění Míčového sedmiboje
dvojic o putovní pohár města Starého Plzence, za podmínek jako v roce 2018;
vzala na vědomí nutnost ošetřit stromy v Kollárově ulici bezpečnostním řezem, potřebnou kontrolu
bezpečnostních vazeb v korunách a instalaci nových bezpečnostních vazeb a souhlasila se
zadání provedením prací firmou Miroslav Kácha, Ledecká 48, Plzeň, IČ: 41649966;
vzala na vědomí potřebu rozmístit odpadkové koše na psí exkrementy po městě a souhlasila se
zakoupením 15 ks košů a jejich instalací na exponovaná místa vytipovaná komisí ţivotního prostředí
dle předloţeného návrhu;
vzala na vědomí, na základě přijatého usnesení RM č. 175/2019 informaci o povinnosti přiloţit mimo
jiné k Ţádosti obce/kraje o bezúplatný převod pozemku podle § 7 odst. 2 a 4 písm. a) b) zákona č.
503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, usnesení z jednání zastupitelstva obce, kterým se schvaluje převod přesně
určených pozemků z vlastnictví České republiky do vlastnictví obce, doporučila, na základě
kolaudace stavby „Cyklostezka Starý Plzenec – Koterov“ a zápisu geometrického plánu č. 287273/2018 ze dne 14.11.2018 skutečného provedení stavby cyklostezky do katastru nemovitostí a
poţadavku vlastníka pozemku na dokončení majetkoprávního vypořádání pozemku zasaţeného
stavbou, souhlasit s bezúplatným nabytím pozemku parc. č. 1850/3 v k. ú. Starý Plzenec ve vlastnictví
ČR – Státní pozemkový úřad a uložila předloţit na nejbliţší ZM ke schválení;
vzala na vědomí, informaci o uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru prodat část pozemku města parc.
č. 237/19 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence a vyţádaná vyjádření vedoucích odboru výstavby a odboru

hospodářského a investičního, doporučila souhlasit s poţadovaným prodejem části předmětného
pozemku za účelem sjednocení hranic pozemků a z důvodu umístění vodního zdroje ţadatele a jeho
údrţby, o předpokládané velikosti cca 25 m2 za cenu 400 Kč/m2, která bude geometricky oddělena na
náklady zájemce a uložila seznámit ţadatele s návrhem podmínek převodu a předloţit k rozhodnutí
ZM;
vzala na vědomí, předloţenou Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
č. j. UZSVM/P/2573/2019-HMSO na bezúplatný převod spoluvlastnického podílu ve výši ½ k celku
pozemku parc. č. 319/5 o výměře 8 m2 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence ve vlastnictví ČR - ÚZSVM,
který je součástí místní komunikace v ulici Na Potocích a uložila na základě usnesení RM č.
346/2018, předloţit smlouvu k rozhodnutí ZM;
vzala na vědomí, na základě přijatých usnesení RM ve věci řešení majetkoprávního vypořádání se
společností SŢDC, s. o. a ţádosti o bezúplatný převod ze dne 08.10.2018, elektronický dotaz týkající
se nabídky převodu pozemku parc. č. 241/190 o výměře 114 m2 v k. ú. Starý Plzenec ve vlastnictví
SŢDC, s. o., který tvoří chodník, souhlasila s rozšířením ţádosti o bezúplatný převod předmětného
pozemku a uložila odeslat vyjádření společnosti SŢDC, s. o.;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na opravu místních
komunikací ulic V Kolonii – Ovocná, Příční a Nad Roklí v Sedlci u Starého Plzence a jmenovala
komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu
na stavební práce pod názvem „Opravy místních komunikací ulic V Kolonii - Ovocná, Příční a Nad
Roklí v Sedlci u Starého Plzence“ ve sloţení - členové: Ing. Milan Froněk, Ing. Ivo Rada; Květoslava
Vraštilová, náhradníci: Jan Král, Ing. Štěpánka Potůčková, Ing. Radek Hroch;
schválila uzavření „Dohody o souhlasu s úpravou pozemku“ parc. č. st. 317 v k.ú. Sedlec u Starého
Plzence ve vlastnictví Západočeského konzumního druţstva Plzeň, Poděbradova 1389/31, Plzeň, IČ:
00031976 v souvislosti s realizací akce „Chodníky Starý Plzenec – Sedlec, Školní ulice“;
vzala na vědomí poţadavky občanů na rozšíření veřejného osvětlení v Sedlci v ulici Smetanova o dva
světelné body a schválila zadání realizace rozšíření veřejného osvětlení o dva světelné body
společnosti SUPTel a.s., Hřbitovní 15, Plzeň, IČ: 25229397, dle předloţené cenové nabídky v ulici
Smetanova v k.ú. Sedlec u Starého Plzence;
vzala na vědomí Společné prohlášení Svazu měst a obcí České republiky a sdruţení místních
samospráv České republiky a souhlasila s vyvěšením černého praporu v sobotu dne 01.06.2019 jako
vyjádření piety nad tragickým úmrtím místostarosty obce Draţůvky pana Rudolfa Štose;
schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby „Starý Plzenec, PM, Polní p. č. 204/57, kNN“ č. IV-12-0014495/02 na pozemku města parc. č.
204/2, v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, se společností ČEZ Distribuce a. s. v předloţeném znění;

