Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
13. schůze – 26. června 2019
RM
schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci
programu „Podpora rozvoje Cykloturistiky a cyklistické dopravy v Plzeňském kraji v roce 2019“
č. 26232018 ze dne 25.05.2018, jehož předmětem je prodloužení termínu dotované akce do
31.10.2020 - Cyklostezka Plzeň – Brdy, úsek Starý Plzenec – zpracování DÚR a DSP;
schválila uzavření smlouvy o spolupráci při hodnocení v rámci Národní ceny České republiky za
společenskou odpovědnost mezi městem Starý Plzenec a Ministerstvem průmyslu a obchodu, Na
Františku 32, Praha 1, IČ: 47609109 v předloženém znění, jíž předmětem je vymezení vzájemných
práv a povinností smluvních stran při účasti v Národní ceně České republiky za společenskou
odpovědnost;
schválila uzavření smlouvy o bezúplatné výpůjčce na 3ks světel pro veřejné osvětlení typ MINIBRIA
HS20 R01 se společností Bártek rozhlasy, s.r.o. se sídlem Praha 2 – Nové Město, Vyšehradská 1349/2,
PSČ 12800. IČ: 27781275 v předloženém znění;
stanovila pro II. pololetí 2019:
a) termíny schůzí RM ve dnech: 17. a 31. července, 14. srpna, 4. a 18. září, 2. a 16. října, 6. a 20.
listopadu, 11. prosince;
b) termíny zasedání ZM: pondělí 9. září, pondělí 23. září a pondělí 16. prosince (pracovní porada
členů ZM se bude konat v pondělí 2. září, v pondělí 16. září a v pondělí 9. prosince);
vzala na vědomí informaci místostarosty o trvajícím požadavku občanů na zřízení WC v centru města
ve Starém Plzenci, výsledek ankety a nabídku na pronájem chemického WC od společnosti TOI TOI,
sanitární systémy, s.r.o., pobočka Na Bořích 636/9, 326 00 Plzeň, IČ: 49551655 a schválila objednání
pronájmu chemického WC dle nabídky společnosti TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o., pobočka Na
Bořích 636/9, 326 00 Plzeň, IČ: 49551655, a jeho umístění do proluky vedle budovy České pošty s.p.
na pozemek ve vlastnictví města parc. č.2220 na dobu od 01.07.2019 do 30.09.2019, dle předložené
nabídky – varianta č. 1;
souhlasila s poskytnutím odměny za I. pololetí 2019 ředitelce Základní školy Starý Plzenec a
Mateřské školy Starý Plzenec v dohodnuté výši, která bude vyplacena z rozpočtových prostředků škol;
schválila, na žádost ředitelky MŠ Starý Plzenec, přijetí finančního daru od společnosti VZV repase
s.r.o., se sídlem Heydukova 612, 332 02 Starý Plzenec, v celkové výši 30.000 Kč pro potřeby MŠ
Starý Plzenec;
vzala na vědomí předloženou nabídku společnosti Promo Real Group s.r.o., Božkovské nám. 17/21,
326 00 Plzeň na změnu ceny díla z důvodu změny profilu propustku stavby „Starý Plzenec – Lesní
cesta“ a schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo z 17.07.2018 „Starý Plzenec – Lesní
cesta“ dle nabídky společnosti Promo Real Group s.r.o., Božkovské nám. 17/21, 326 00 Plzeň, IČ
29093236, v předloženém znění;
vzala na vědomí žádost OSHR o součinnost města při opravách mobiliáře na turistických trasách ve
Starém Plzenci, návrh nového Návštěvního řádu Slovanského hradiště Hůrka ve Starém Plzenci a
označení přístupových cest k NKP Slovanské hradiště Hůrka, nesouhlasila, na základě vyjádření
vedoucí K – Centra, s návrhem změny návštěvního řádu Slovanského hradiště Hůrka ve Starém
Plzenci a uložila zajistit součinnost OÚM k provedení oprav mobiliáře na turistických trasách ve
Starém Plzenci, upřesnit s OSHR umístění navrhovaných označení a před realizací vyžádat stanoviska
příslušných orgánů památkové péče k návrhům a umístění jednotlivých značek a před označení NKP
Slovanské hradiště Hůrka ve Starém Plzenci;
vzala na vědomí, na základě přijatého usnesení RM č. 289/2019, poděkování pověřeného zmocněnce
k uzavření Dodatku č. 1 Plánovací smlouvy XXXXX, za vstřícnost a odsouhlasení prodloužení
termínu dokončení infrastruktur k datu 30.06.2020, nesouhlas s výší stanovené sankce 1.000 Kč
za každý den prodlení a žádost o její snížení z faktického důvodu, že nejsou developery ani stavební

firmou, jak již dříve bylo uvedeno a z důvodu rodinných značných investic do vybudování technické
a dopravní infrastruktury a trvala na svém původním rozhodnutí;
vzala na vědomí žádost XXXXX na pronájem pozemku města za účelem využití jako zahrádka a
uložila zařadit žádost do seznamu žadatelů o zahrádky;
vzala na vědomí, žádost České pošty, s. p. o písemný souhlas k umístění stojanu s listovní doručovací
schránkou na pozemek města parc. č. 73/1 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence v ulici K Jezu, souhlasila,
s požadovaným umístěním stojanu s listovní doručovací schránkou na části předmětného pozemku dle
vyznačení v situačním snímku na dobu, pokud nenastanou takové skutečnosti, pro které bude nutné
stojan odstranit, a za podmínky předložení souhlasu správců inženýrských sítí a uzavření Dohody o
souhlasu s umístěním stojanu se schránkou a uložila seznámit žadatele s návrhem podmínek a
předložit návrh příslušné Dohody na další jednání RM ;
schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti IT mezi městem Starý
Plzenec a Správou informačních technologií města Plzně, příspěvková organizace, Dominikánská 4,
Plzeň, IČ: 66362717 v předloženém znění, jehož předmětem je úprava cen poskytovaných služeb;
souhlasila s vytvořením nové verze dokumentace ISVS a zprostředkováním atestu dlouhodobého
řízení u akreditovaného atestačního střediska dle cenové nabídky společnosti Compact Office, s.r.o.,
Hradecká 167, Kunžak, IČ: 28117166 dle předložené cenové nabídky;
vzala na vědomí nabídku společnosti Ateliér Soukup Opl Švehla s.r.o, Klatovská třída 11, 301 00
Plzeň, IČ: 25229869 na provedení projekčních a koordinačních prací na zajištění havarijního stavu
vnějšího pláště hradu Radyně II. etapa, navazujících na již zpracovanou dokumentaci a schválila
uzavření Smlouvy o dílo se společností Ateliér Soukup Opl Švehla s.r.o, Klatovská třída 11, 301 00
Plzeň, IČ 25229869, na provedení projekčních prací na zajištění havarijního stavu vnějšího pláště
hradu Radyně II. etapa, v upraveném znění předloženého návrhu;
vzala na vědomí předložené cenové nabídky na opravu oken a dodání žaluzií, dodání a pokládku lina
a výmalbu učeben a chodeb v budově Raisova 96 ve Starém Plzenci a schválila zadání provedení
následujících prácí dle předložených nabídek: oprava a seřízení oken, dodání a montáž žaluzií
společností Petr Pacanda EURO – STILE, IČ: 62658603, dodání a pokládka lina do učebny
společností PP partner koberce s.r.o., IČ: 25205404 a výmalbu učeben a chodeb Martinem Pivoňkou,
IČ: 73446394;
vzala na vědomí Zápis z jednání stavební komise ze dne 20.06.2019 v předloženém znění;
vzala na vědomí žádost SOU obchodu a řemesel, spol. s r.o. na prodloužení nájemní smlouvy na
nebytové prostory v budově na adrese Raisova 96 a uložila zveřejnit záměr pronájmu nebytových
prostor v budově na adrese Raisova 96 na úřední desce a po jeho sejmutí předložit radě města dodatek
č. 4 smlouvy o pronájmu uvedených nebytových prostor ke schválení;

