Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
16. schůze – 7. srpna 2019
RM
schválila Smlouvu o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci
programu „Odstraňování havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2019“
č. 25362019 ve výši 101.000 Kč v předloženém znění, na realizaci projektu „Sanace šaten v základní
škole ve Starém Plzenci, Masarykovo náměstí 54“;
vzala na vědomí oznámení Michala Žáka, Sedliště 39, Nepomuk, IČ: 73394955 o konání kulturní
akce v Lidovém domě ve Starém Plzenci a to dne 22.09.2019 „Odpoledne pro seniory s dechovou
kapelou Babouci“, od 15:00 h do 18:00 h;
vzala na vědomí informaci vedoucí K-Centra o vyúčtování akce Keltský den na Radyni konané dne
20.07.2019 a souhlasila s navýšením rozpočtu K-Centra, městské knihovny o částku 24.475 Kč dle
předloženého návrhu vedoucí K-Centra;
schválila uzavření dohody o partnerství při zajištění cestovního ruchu v destinaci Plzeň mezi Městem
Starý Plzenec a Plzeň-TURISMUS, příspěvkovou organizací v upraveném znění předloženého návrhu;
schválila, na návrh vedoucí K-Centra tisk nástěnného kalendáře s názvem „Starý Plzenec 2020 –
historické pohlednice“ na základě předložené nejvýhodnější cenové nabídky za tisk s tiskárnou SOS
print s.r.o., IČ: 29124034 v nákladu 500 ks za cenu 24.655 Kč bez DPH a souhlasila s prezentací
místních soukromých firem a společností v uvedeném kalendáři včetně bonusu 20 výtisků kalendáře
zdarma za jednorázový poplatek 4.000 Kč bez DPH a s prodejní cenou kalendáře ve výši 120 Kč/ks
vč. DPH;
vzala na vědomí předloženou nabídku s názvem „Úprava svahu u skateparku“ na pozemku par.
č. 349/1 v k.ú. Starý Plzenec, v předloženém znění a schválila zadání provedení stavebních prací pod
názvem „Úprava svahu u skateparku“ se společností společností HOKAR, spol. s r.o., Předenice 63,
IČ: 45354456, dle předložené nabídky;
schválila uzavření nájemní smlouvy se servisními službami mezi městem Starý Plzenec a společností
RICOH Czech Republic s.r.o., Jihlavská 1558/21, Praha 4, IČ: 48117820, jejímž předmětem je nájem
1 ks multifunkčního kopírovacího stroje pro potřeby knihovny města;
souhlasila, u příležitosti připomenutí 30 let od pádu totalitního režimu, s vyzváněním zvonu v kostele
Narození Panny Marie na Malé Straně dne 17.11.2019 v 17:11 h;
vzala na vědomí informaci o nakládání s hrobovým zařízením po ukončení nájmu hrobového místa a
jmenovala hřbitovní komisi ve složení: Ing. Radek Hroch, Martina Houdková a Josef Sutnar ml.,
která bude oceňovat opuštěná hrobová zařízení;
vzala na vědomí žádost XXXXX o odkoupení části pozemku města parc. č. 719/1 nebo 719/43 v k. ú.
Starý Plzenec nebo některého pozemku v zahradní kolonii vše v Luční ulici za účelem rekreace a
odpočinku dle popisu a situačního snímku, doporučila, v souvislosti s platnými nájemními smlouvami
s využitím pozemků pro chov koní, tvorbou nového územního plánu, rozšíření železniční trati,
přístupové komunikace a uplynutí doby pronájmu zahrádek v Luční ulici dnem 31.10.2021 nesouhlasit
s prodejem částí nebo celých pozemků města parc. č. 719/1 nebo 719/43 v k. ú. Starý Plzenec a uložila
informovat žadatele a předložit k rozhodnutí ZM;
vzala na vědomí, na základě osobního jednání, informaci o dohodě realizovat majetkoprávní
vypořádání umístění vodovodní sítě v Luční ulici na pozemku parc. č. 724/22 v k. ú. Starý Plzenec ve
vlastnictví SJM XXXXX formou Smlouvy o zřízení služebnosti sítě, souhlasila s uzavřením příslušné
Smlouvy o zřízení služebnosti sítě – umístění a provozování vodovodu na dobu neurčitou na pozemku
parc. č. 724/22 v k. ú. Starý Plzenec, která je zaměřena Geometrickým plánem č. 2927-133/2019 za
jednorázovou náhradu ve výši 50 Kč za jeden běžný metr sítí se SJM XXXXX a uložila, po obdržení
originálů geometrického plánu, uzavřít příslušnou Smlouvu;
schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-0009934/VB/004
na pozemcích města parc. č. 718, 719/40, 719/41, 719/45, 719/58, 719/60, 1458/13 v k. ú. Starý
Plzenec se společností ČEZ Distribuce, a. s. v upraveném znění předloženého návrhu;

souhlasila, na žádost nájemce Kamily Divišové, zástupce GENERALI Distribuce a.s., Anglické nábř.
1, 301 00 Plzeň, s vybudováním komína v budově Radyňská 1082, Starý Plzenec na náklady nájemce;
vzala na vědomí oznámení SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Sedlec, IČ: 49183401 o konání
kulturně společenské akce pod názvem „Večer s EGESem“ v areálu hasičské zbrojnice dne 10.08.2019
od 20:00 h do 24:00 h s tím, že za dodržování nočního klidu je odpovědný pořadatel;
vzala na vědomí oznámení nájemce víceúčelové požární nádrže ve Starém Plzenci Jakuba Paška o
konání diskotéky v areálu nádrže v době od 19:00 h 10.08.2019 do 02:00 h dne 11.08.2019 s tím, že za
dodržování nočního klidu je odpovědný nájemce a pořadatel;
schválila uzavření smlouvy s MgA Janem Prokopem, XXXXX na pořádání koncertu klavírního
kvintetu, konaného 05.11.2019 v obřadní síni městské radnice rámci koncertů 35. sezóny Kruhu přátel
hudby Starý Plzenec, ve znění předloženého návrhu;
stanovila termín zasedání ZM na pondělí 19.08.2019, (pracovní porada členů ZM se konat nebude);
stanovila návrh programu jednání 7. zasedání ZM dne 19.08.2019;
souhlasila se zapojením města Starého Plzence do projektu Plzeňské oslavy vzniku republiky
28.10.2019 formou zpřístupněním kulturních památek hradu Radyně za zvýhodněnou cenu 28 Kč a
rotundy ve Starém Plzenci zdarma dle předloženého návrhu vedoucí K-Centra;
vzala na vědomí cenovou nabídku společnosti WEST MEDIA Communication, s.r.o., Nádražní 14,
Plzeň, IČ: 06173900 na pronájem billboardové plochy a uložila prověřit možnost pronájmu dalších
obdobných reklamních ploch v okolí NC Olympia Plzeň;
vzala na vědomí žádost XXXXX o prodej pozemku pro stavbu rodinného domu v lokalitě pozemku
města parc. č. 1053/1 v k. ú. Starý Plzenec a uložila zařadit do seznamu žadatelů o stavební pozemky;
schválila pronájem turistického vláčku od společnosti KR-EXPRES s.r.o., Kubelíkova 38, Trutnov, na
akci Středověký den na Radyni dne 18.08.2019 dle předložené nabídky;
schválila zadávací dokumentaci na akci „Starý Plzenec, Radyňská ul. 2. etapa – III/18026“ včetně
návrhu smlouvy o dílo v upraveném znění předloženého návrhu;
schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 07.11.2018 se společností Robstav k.s.,
IČ: 27430774 na akci „Starý Plzenec – Radyňská ulice – vodovod a kanalizace“
v předloženém/upraveném znění, jehož předmětem jsou méněpráce v rozsahu přiloženého
položkového rozpočtu;
vzala na vědomí žádost XXXXX ze dne 24.07.2019 a schválila uzavření nájemní smlouvy s XXXXX
na období od 01.08.2019 do 31.07.2020 na byt č. 19 o velikosti 2+kk v 1. podlaží domu čp. 1264
v Májové ulici, v obci Starý Plzenec;

