Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
12. schůze – 11. června 2019
RM
vzala na vědomí informaci provozovatele ČOV Starý Plzenec Vodárny Plzeň a.s. o poruše
dmychadlového soustrojí ROBUSCHI S25/1P z r. 2004 a vyjádření společnosti Servis dmychadel
Lubenec o neopravitelnosti uvedeného zařízení a souhlasila na základě upozornění provozovatele
ČOV Vodárny Plzeň s pořízením nového dmychadla Lotus D120 náhradou za dmychadlo Robuschi
S25/1P z r.2004 dle předložené nabídky za částku 58.281 Kč vč. DPH;
vzala na vědomí Zápis z jednání školské a kulturní komise (ŠKK) ze dne 28.05.2019 v předloženém
znění;
schválila, na návrh ředitelky Mateřské školy Starý Plzenec přijetí finančního daru od společnosti KSEurope s. r. o., Komenského 598, 332 03 Šťáhlavy, v celkové výši 10.000,- Kč pro potřeby MŠ Starý
Plzenec, který bude využit pro financování projektu zahradního vybavení;
vzala na vědomí Účetní závěrku města za rok 2018 a uložila předložit Účetní závěrku města za rok
2018 zastupitelstvu města ke schválení;
souhlasila, na návrh školské a kulturní komise, s uskutečněním uměleckého pořadu - koncertu
Jaroslava Uhlíře pro děti s názvem „Hodina zpívání – zkoušení“ dne 27.11.2019 od 18:00 hodin
v Lidovém domě ve Starém Plzenci, stanovila vstupné 200,- Kč/dospělí, děti 50,- Kč a
schválila uzavření smlouvy o zprostředkování uměleckého pořadu v předloženém znění;
vzala na vědomí informaci ředitelky Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81 o
prázdninovém provozu mateřské školy a školní družiny v Sedlci od 12.08.2019 a od 01.07. do 10.
08.2019 bude mateřská škola uzavřena;
vzala na vědomí žádost ředitelky Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81 o
navýšení úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2019 -2020 a schválila navýšení příspěvku za
předškolní vzdělávání z 350 Kč na 500 Kč měsíčně pro školní rok 2019 - 2020 v předloženém znění;
vzala na vědomí Rozbor hospodaření 1-4/2019 a uložila předložit Rozbor hospodaření 1-4/2019
zastupitelstvu města k projednání;
souhlasila s návrhem rozpočtového opatření č. 2/2019 v upraveném znění předloženého návrhu a
uložila předložit ke schválení rozpočtové opatření č. 2/2019 na nejbližší jednání ZM;
schválila v souladu s čl. 8. odst. 8.2.4. Smlouvy o dílo s ing. arch. Petrem Sovou na vypracování úplné
projektové dokumentace „Přístavby školy a novostavby sportovní haly“ aktualizovaný seznam
Podzhotovitelů, který tvoří přílohu č. 1 uvedené Smlouvy;
vzala na vědomí předložené nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce pod
názvem „Oprava sociálního zařízení v budově Raisova č.p. 96 ve Starém Plzenci“ a schválila uzavření
smlouvy o dílo, v předloženém znění, na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce pod
názvem „Oprava sociálního zařízení v budově Raisova č.p. 96 ve Starém Plzenci“ s Luboš Lexa
Vejprnice, Křimická 176, PSČ 33027, IČ: 42799554, DIČ: XXXXX, který předložil cenově výhodnou
nabídku se zárukou dodržení termínu a kvality provedení díla;
vzala na vědomí předloženou nabídku na výkon TDI při realizaci stavby „Starý Plzenec – Lesní
cesta“ a schválila zadání provádění TDI při realizaci stavby „Starý Plzenec – Lesní cesta“ dle nabídky
předložené D - Plus projektová a inženýrská a.s., Sokolovská 16/45 A, Praha 8, IČ: 26760312,
nabídková cena 25.000 Kč bez DPH;
schválila pořízení nového sněhového pluhu SB – Y 22 a talířové sypací nástavby SnowEx 1500 G2
(kontejnerové provedení) od společnosti RAMOS - KOO, s.r.o., U Bílé haldy 1264, Rokycany, IČ:
49358618, která předložila nejvýhodnější nabídku;
schválila uzavření smlouvy o nájmu movité věci č. 225/4007ci/ALLIN/40414 mezi městem a
společností TA Triumph-Adler Česká republika s.r.o., Michelská 12a/čp. 18, Praha 4, IČ: 41191021,
jejímž předmětem je nájem 1 ks multifunkčního kopírovacího stroje pro potřeby zaměstnanců MěÚ,
souhlasila s odkoupením 2 ks multifunkčních kopírovacích strojů TA 2500ci za cenu 500 Kč/ks bez
DPH pro potřeby zaměstnanců na radnici a pro MŠ Starý Plzenec a schválila uzavření smlouvy o

úplném servisu kopírovacího stroje/tiskárny č. 499/2500ci/S/40414 mezi městem a společností TA
Triumph-Adler Česká republika s.r.o., Michelská 12a/čp. 18, Praha 4, IČ: 41191021, jejímž
předmětem je servis včetně dodávek náhradních dílů a spotřebního materiálu 1 ks multifunkčního
kopírovacího stroje pro potřeby zaměstnanců na radnici;
vzala na vědomí dvě žádosti Jiřího Koreluse (Restaurace pod Radyní) o krátkodobý pronájem části
pozemku města parc. č. 298/10 v k. ú. Starý Plzenec před restaurací pod Radyní za účelem umístění
stanu o velikosti 6 m x 3 m pro konání nasmlouvaných akcí, a to pro soukromou oslavu dne
22.06.2019 a koncert skupiny Sifon v termínu dne 27.07.2019, souhlasila s krátkodobým pronájmem
části pozemku parc. č. 298/10 v k. ú. Starý Plzenec a umístěním stanu dne 22.06.2019 a 27.07.2019
dle požadavku žadatele za nájemné ve výši 1.200 Kč za jednu akci za předpokladu splnění
legislativních podmínek, a že nebude omezen provoz CST, přístup k hradu a pořádání akcí městem a
uložila informovat žadatele a uzavřít příslušné nájemní smlouvy na krátkodobý pronájem;
vzala na vědomí žádost XXXXX o prodej části v šíři 3 m pozemku města parc. č. 2173 v k. ú. Starý
Plzenec podél sousedících pozemků ve vlastnictví žadatele, doporučila ZM dle určeného využití
podle platného územního plánu SR- veřejně sportovně rekreační plochy a zařízení tělovýchovy, a
rozhodnutí o komplexním využití celého areálu nádrže v Husově ulici, nesouhlasit s požadovaným
prodejem a uložila předložit na nejbližší ZM k rozhodnutí;
vzala na vědomí žádost pověřeného zmocněnce k uzavření Plánovací smlouvy XXXXX, o uzavření
příslušného dodatku k Plánovací smlouvě z důvodu nezaviněného posunutí termínu dokončení
infrastruktury v lokalitě nové výstavby v Sedlci za Kolonií, souhlasila s uzavřením Dodatku č. 1
v upraveném znění předloženého návrhu k Plánovací smlouvě uzavřené dne 30.06.2017 ve smyslu
prodloužení termínu dokončení dopravní i technické infrastruktury k datu 30.06.2020 a smluvní
pokuty ve výši 1.000 Kč za každý den prodlení a uložila informovat žadatele a uzavřít příslušný
dodatek k Plánovací smlouvě;
vzala na vědomí žádost XXXXX o prodej dlouhodobě pronajaté garáže stojící na pozemku parc. č. st.
1182 v k. ú. Starý Plzenec s nabídnutou kupní cenou, doporučila nesouhlasit, i přes nabídnutou výši
kupní ceny, s požadovaným prodejem pozemku parc. č. st. 1182 v k. ú. Starý Plzenec a na něm
postavené stavby bez čp. a če., garáže v Nerudově ulici z důvodu velmi omezeného množství
nebytových prostor určených ke skladování ve vlastnictví města a uložila informovat žadatele a
předložit k rozhodnutí ZM;
stanovila návrh programu jednání 6. zasedání ZM dne 24.06.2019;
schválila protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Obnova multifunkčního hřiště 24×12m – ZŠ a MŠ
Sedlec – Starý Plzenec“ a uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek
se společností VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň, IČO: 27967638, která
předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě nejnižší nabídkové ceny při splnění všech
zadávacích podmínek;
schválila protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Obnova multifunkčního hřiště 22×12m v areálu - Areál
sportu pro neorganizované děti - Starý Plzenec“ a uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy
k podání nabídek se společností VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 6, 326 00 Plzeň,
IČO: 27967638, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě nejnižší nabídkové
ceny při splnění všech zadávacích podmínek;
schválila protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava lávky přes řeku Úslavu v k.ú. Sedlec u Starého
Plzence“ a uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek se společností
SÝKORA KOVO, s.r.o., Luční 778, 332 02 Starý Plzenec, IČO: 25236415, která předložila
ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě nejnižší nabídkové ceny při splnění všech zadávacích
podmínek;
jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek pro poptávkové
řízení na zakázku malého rozsahu na služby pod názvem „Výběr mobilního operátora pro pokrytí
potřeb městského úřadu a jeho příspěvkových organizací službami mobilního operátora“ – ve složení
členové: Ing. Radek Hroch, Ing. Milan Froněk, Marek Vávra; náhradníci: Ing. Ivo Rada, Jan Král,
Květoslava Vraštilová;

vzala na vědomí Zápis komise strategického rozvoje a prezentace památek č. 3 a 4/2019;
vzala na vědomí na základě uzavřené Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnictví nemovitostí
ze dne 09.09.2013 s Bytovým družstvem „Andrejšky – družstvo“, IČ: 26367947, předložené návrhy
dokumentů Dohoda o narovnání a Kupní smlouva včetně souvisejících podkladů, jejímž předmětem je
převod nemovitostí pozemků parc. č. st. 2018/1 ÷ 2033/1 a na nich postaveného bytového domu čp.
1250 ÷ 1265, a pozemků parc. č. st. 2018/2 ÷ 2033/2 a na nich stojících staveb bez čp./če. – garáž, vše
v k. ú. Starý Plzenec v Máchově a Májové ulici, a informaci o ukončení probíhajícího řízení o výmazu
zástavního práva, doporučila na základě předložených skutečností, ZM souhlasit s převodem
uvedených nemovitostí a s uzavřením předložených dokumentů a uložila předložit na nejbližší ZM k
rozhodnutí;
vzala na vědomí Oznámení o výběru dodavatele na veřejnou zakázku „Obnova veřejného
osvětlení ve městě Starý Plzenec“ zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení a schválila
uzavření Smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky „Obnova veřejného osvětlení ve městě Starý
Plzenec“ se společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o, Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČ25751018,
která předložila jako jediná nabídku při dodržení všech zadávacích podmínek;

