Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
15. schůze – 17. července 2019
RM
schválila zadání zakázky na stavební práce pod názvem „Vodovodní přípojka ČOV Starý Plzenec“
společnosti HOKAR, spol. s r.o., Předenice 63, IČ: 45354456, dle předložené nabídky;
vzala na vědomí poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního titulu „2019 Příspěvek na vybavení a
opravy neinvestiční povahy“ a schválila přijetí finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do
rozpočtu města Starého Plzence ve výši 29.900 Kč;
souhlasila s poskytnutím odměny za I. pololetí 2019 ředitelce Základní školy a mateřské školy Starý
Plzenec, Sedlec č.p. 81 v dohodnuté výši, která bude vyplacena z rozpočtových prostředků škol;
vzala na vědomí informaci o tom, že na základě vyhlášeného výběrového řízení na zakázku malého
rozsahu na stavební práce pod názvem „Sedlec - park“ nepodala nabídku žádná firma a uložila
vyhlásit nové výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Sedlec park“ a zadat jeho zpracování dle nově předložené nabídky společnosti MAZEPPA s.r.o., Barrandova
404/28, Plzeň, IČ: 27187039;
vzala na vědomí žádost režiséra Miroslava Poláka, bytem XXXXX o povolení k natáčení
dokumentárního filmu třetí řady z cyklu Krajinou příběhů českých hradů známých a neznámých pro
Českou televizi dne 02.09.2019 v době od 08:00 h do 12:00 h, souhlasila s krátkodobým bezplatným
pronájmem hradu Radyně a schválila uzavření smlouvy o krátkodobém bezplatném pronájmu ve
znění předloženého návrhu;
vzala na vědomí informaci ohledně stavebního stavu a návrh řešení při realizaci zakázky malého
rozsahu na stavební práce pod názvem „Sanace prostor 1. PP - šatny východní části budovy základní
školy ve Starém Plzenci, Masarykovo náměstí 54 a schválila uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
se společností Habeš - stálé sucho s.r.o., Pod Všemi svatými 73, Plzeň, IČ: 26397048, včetně výkazu
výměr, v předloženém znění, jehož předmětem jsou méněpráce na zakázce malého rozsahu na stavební
práce pod názvem „Sanace prostor 1. PP - šatny východní části budovy základní školy ve Starém
Plzenci, Masarykovo náměstí 54 “;
vzala na vědomí Zápis školské a kulturní komise č. 5 ze dne 22.06.2019 a vyjádření vedoucí K –
Centra a městské knihovny;
schválila zadání modernizace kamerového systému u Centra služeb pro turisty pod hradem Radyně
dle předložené nabídky společnosti Mraknet s.r.o, Starý Plzenec, IČ: 28055853;
schválila protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na služby „Výběr mobilního operátora pro pokrytí potřeb městského úřadu
a jeho příspěvkových organizací službami mobilního operátora“ a uzavření rámcové smlouvy
se společností Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5,
IČ: 25788001, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě nejnižší nabídkové ceny
při splnění všech zadávacích podmínek;
schválila uzavření kupní smlouvy mezi městem Starý Plzenec a společností RAMOS – KOO s.r.o., U
Bílé haldy 1264, Rokycany, IČ: 49358618 v předloženém znění, jehož předmětem je nákup sněhového
pluhu SB – Y 22 a talířové sypací nástavby SnowEx 1500 G2;
vzala na vědomí návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných
k návrhu Územního plánu Starý Plzenec, které pořizovatel s určeným zastupitelem města zpracoval po
veřejném projednání na základě § 53 stavebního zákona a uložila předložit návrh rozhodnutí o
námitkách zastupitelstvu města k rozhodnutí a návrh vyhodnocení připomínek zastupitelstvu města na
vědomí;
vzala na vědomí žádost Jiřího Koreluse (Restaurace pod Radyní) o krátkodobý pronájem části
pozemku města parc. č. 298/10 v k. ú. Starý Plzenec před restauraci pod Radyní za účelem umístění
stanu o velikosti 6 m x 3 m pro konání nasmlouvané akce, a to pro soukromou oslavu dne 17.08.2019,
souhlasila s krátkodobým pronájmem části pozemku parc. č. 298/10 v k. ú. Starý Plzenec a umístěním
stanu dne 17.08.2019 dle požadavku žadatele za nájemné ve výši 1.200 Kč za předpokladu splnění

legislativních podmínek, vyklizení pozemku z důvodu konání akce města nejpozději do 08:00 h dne
18.08.2019 včetně úklidu prostranství a závazku, že nebude nájemce odpad ukládat do městských
nádob rozmístěných pod hradem Radyní připravených pro konání městské kulturní akce, a že nebude
omezen provoz CST a přístup k hradu a uložila informovat žadatele o podmínkách a uzavřít
příslušnou nájemní smlouvu na krátkodobý pronájem;
vzala na vědomí souhlas Vlastimila Lagrona s návrhem nájemní smlouvy o pronájmu pozemků
pro umístění pouťových atrakcí a stánků na rok 2019 a informaci změny osoby předsedy SK Starý
Plzenec z. s. a souhlasila s uzavřením Nájemní smlouvy o pronájmu pozemků pro umístění
pouťových atrakcí a stánků s Vlastimilem Lagronem, na krátkodobý pronájem částí pozemků parc. č.
343/1, 343/162, 346/2 v k. ú. Starý Plzenec a Smlouvy o obstarání náležitostí k uspořádání pouti ve
Starém Plzenci v r. 2019 s SK Starý Plzenec z. s. IČO: 45330581 zastoupeném Ing. Milanem Jírou pro
účely zajištění konání tradiční pouti ve městě v roce 2019, v upraveném znění předložených návrhů;
vzala na vědomí žádost Anety Kostkové, na základě osobního jednání, o pronájem části pozemku
parc. č. 1411/32 o velikosti cca 15 m2 v k. ú. Starý Plzenec, za účelem umístění sezónní zahrádky,
souhlasí s požadovaným pronájmem části pozemku parc. č. 1411/32 v k. ú. Starý Plzenec o velikosti
cca 15 m2 na dobu určitou do 31. 12. 2019, stanovila nájemné na rok 2019 ve výši 100 Kč/m2 a
uložila zveřejnit záměr města, informovat žadatelku o podmínkách pronájmu a po uplynutí zákonné
doby pro zveřejnění, v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce uzavřít příslušnou nájemní smlouvu;
schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-0014473/1 na pozemcích města parc. č. 237/4, 237/13, 237/59 a 237/64 v k. ú. Sedlec
u Starého Plzence, se společností ČEZ Distribuce, a. s. v upraveném znění předloženého návrhu;
vzala na vědomí, na základě osobního jednání, informaci o nabídce spoluvlastníků pozemku parc. č.
1510/1 v k. ú. Starý Plzenec XXXXX, XXXXX a XXXXX jednat o prodeji předmětného pozemku
dotčeného záborem vodovodního řadu v Luční ulici a uložila, z důvodu scelení držav pozemků v dané
lokalitě a umístění hlavního kanalizačního řadu a šachty, požádat spoluvlastníky i o vyjádření
k možnosti převodu navazujícího pozemku parc. č. 710/13 v k. ú. Starý Plzenec a následně předložit
RM;
schválila uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích města parc. č. 210/88,
212/1, 213/5, 213/61, 213/62, 1432/12, st. 94/1, st. 99/1, 108/6, 110, 341/235, 1411/4, 1411/52,
1411/62, 1411/71, 1411/72, 1414/3, 1414/4, 2136/1, 2160/1, 2178, 2180, 105/7, 1411/1, 1506, 2211,
123/2, 143/2, 206/70, 206/71, 210/16, 210/66, 210/67, 105/6, 210/6, 331/60, 331/76, 331/80, 341/2,
1432/11 v katastrálním území Starý Plzenec dle Geometrických plánů č. 2884-2/2019, č. 28881016/2019, č. 2601-5/2014 a č. 2737-8/2016 se společností Mraknet s.r.o., IČ: 28055853
v předloženém znění;
schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0012947/02
na pozemku města parc. č. 2007 v k. ú. Starý Plzenec se společností ČEZ Distribuce, a. s.
v upraveném znění předloženého návrhu;
schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IE-12-0006676/3 na pozemcích
města parc. č. 257/9 a 321/5 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence se společností ČEZ Distribuce, a. s.
v upraveném znění předloženého návrhu;
vzala na vědomí nabídku na zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Úprava sportovní
plochy pro hasičskou dráhu“ na pozemku parc. č. 343/1 v k. ú. Starý Plzenec, v předloženém znění a
schválila zadání provedení stavebních prací pod názvem „Úprava sportovní plochy pro hasičskou
dráhu“ se společností HOKAR, spol. s r.o., Předenice 63, IČ: 45354456, dle předložené nabídky;
schválila protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava vodovodu - Havlenova ul., Starý Plzenec“ a
uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek se společností HOKAR, spol.
s r.o., č. p. 63, Předenice, IČ: 45354456, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku na
základě nejnižší nabídkové ceny při splnění všech zadávacích podmínek;
schválila, na základě splnění všech zákonných podmínek, uzavření Dodatku č. 4 na prodloužení
nájemní Smlouvy o nájmu nebytových prostor na adrese Raisova 96 č. 601/2012 ze dne 31.07.2012
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 01.01.2014, Dodatku č. 2 ze dne 09.07.2015 a Dodatku č. 3 ze dne
18.07.2017, na dobu určitou s účinností od 01.08.2019 do 31.07.2021 se Středním odborným učilištěm
obchodu a řemesel, spol. s r.o., IČ: 25200879 v upraveném znění předloženého návrhu;

schválila, na základě žádosti Luboše Lence – velitele JSDH Starý Plzenec, pořízení nůžkového
zakrytého stanu o velikosti 4 x 8 m pro potřeby jednotky – při akcích hasičů a vystupování pro
veřejnost, který bude zakoupen z prostředků JSDH;
schválila výzvu k podání nabídek na zakázku malého rozsahu na dodávku pod názvem
„Výměna skleněných výkladců a dveří, budovy MěÚ - Smetanova 932 a 292, Starý Plzenec“, včetně
příloh 1. – 4., uložila vyhlásit výběrové řízení na shora uvedenou zakázku a jmenovala komisi pro
otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební
práce pod názvem „Výměna skleněných výkladců a dveří, budova MěÚ - Smetanova 932 a 292, Starý
Plzenec“ ve složení členové: Ing. Milan Froněk, Ing. Ivo Rada, Květa Vraštilová, náhradníci: Jan Král,
Ing. Radek Hroch; Ing. Štěpánka Potůčková DiS,
vzala na vědomí nabídku společnosti KR-EXPRES s.r.o., Kubelíkova 38, Trutnov, na pronájem
turistického vláčku a uložila starostce dojednat podmínky krátkodobého pronájmu turistického vláčku
na kulturní akce města a předložit podmínky pronájmu ke schválení do RM;
vzala na vědomí cenovou nabídku na dodávku a montáž dveří + táflování do kanceláří v 1.NP
v budově MěÚ ve Smetanově ul. č.p. 932, Starý Plzenec, předloženou firmou PP partner koberce
s.r.o., Doudlevecká 28, Plzeň, IČ: 25205404 a schválila uzavření Smlouvy o dílo na dodávku a
montáží dveří + táflování do kanceláří v 1.NP v budově MěÚ ve Smetanově ul. č.p. 932, Starý Plzenec
se společností PP partner koberce s.r.o., Doudlevecká 28, Plzeň IČ: 25205404, dle cenové nabídky ze
dne 15.07.2019;

