Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
19. schůze – 4. září 2019
RM
vzala na vědomí poskytnutí účelové dotace z dotačního titulu „2019 Příspěvek na vybavení a opravy
neinvestiční povahy“, Pro JSDHO Sedlec, kategorie V. a schválila přijetí dotace z rozpočtu
Plzeňského kraje do rozpočtu města Starého Plzence ve výši 29.900 Kč;
souhlasila na ţádost Biskupství plzeňského, s pokračováním v Programu záchrany architektonického
dědictví pro rok 2020 při opravách památkového objektu - kostela Narození Panny Marie ve Starém
Plzenci;
schválila přijetí dotace pro Základní školu a mateřskou školu Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvkovou
organizaci v rámci projektu Šablony II, z Operačního program programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
prioritní osa 3;
vzala na vědomí informaci vedoucí K-Centra o vyúčtování kulturní akce Středověký den na Radyni
konané dne 18.08.2019 a souhlasila s navýšením rozpočtu K-Centra, městské knihovny o částku
14.674 Kč dle předloţeného návrhu vedoucí K-Centra;
vzala na vědomí informaci vedoucí K-Centra o vyúčtování jízd turistického vláčku na Radyni v den
konání akce Středověký den na Radyni 18.08.2019;
souhlasila se zpracováním sloučené projektové dokumentace pro společné územní řízení a stavební
povolení, DÚR/DSP včetně dopracování dokumentace pro provádění stavby a soupisu prací na „Starý
Plzenec, ul. Dvořákova, 2. etapa- vodovod“ dle předloţené nabídky společnosti EGYprojekt spol.
s r.o., Částkova 74, 301 46 Plzeň, IČ: 63509687 a pověřila starostku města podpisem smlouvy o dílo
v souladu s předloţenou nabídkou společností EGYprojekt spol. s r.o., Částkova 74, 301 46 Plzeň, IČ:
63509687;
souhlasila se zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení DSP včetně dopracování
dokumentace pro provádění stavby a soupisu prací na „Starý Plzenec, ulice Dvořákova, 1. etapa –
vodovod“, dle předloţené nabídky společnosti EGYprojekt spol. s r.o., Částkova 74, 301 46 Plzeň, IČ:
63509687 a pověřila starostku města podpisem smlouvy o dílo v souladu s předloţenou nabídkou
společností EGYprojekt spol. s r.o., Částkova 74, 301 46 Plzeň, IČ: 63509687;
souhlasila s uskutečněním akce Svatý Martin na Radyni dne 16.11.2019 od 12:00 do 16:00 hodin dle
nabídky předloţené Martinem Cholinským, Mátová 298/17, 301 00 Plzeň-Lhota, IČ: 64385876 a
schválila uzavření smlouvy o dílo na umělecké vystoupení s Martinem Cholinským v předloţeném
znění,
vzala na vědomí Rozbor hospodaření 1-7/2019 a uložila předloţit Rozbor hospodaření 1-7/2019
zastupitelstvu města k projednání,
souhlasila s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2019 v upraveném znění a uložila předloţit ke
schválení rozpočtové opatření č. 3/2019 na nejbliţší jednání ZM;
vzala na vědomí ţádost Jiřího Kučery Krajský úřad Plzeňského kraje o souhlas s vedením cyklotrasy
po místních komunikacích a vydáním stanovení na pozemcích města parc. č. 290/4, 296/1, 293/4,
293/1, 293/2, 293/5 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence a schválila vydání souhlasu s umístěním
cyklotrasy na pozemcích města parc. č. 290/4, 293/1, 293/2, 293/4, 293/5, 296/1 v k. ú. Sedlec u
Starého Plzence a označením směrovkami IS 19 – IS 21 za předpokladu splnění všech legislativních
podmínek;
vzala na vědomí informaci o úmrtí osoby nájemce uzavřené Nájemní smlouvy č. 17/04 na pronájem
části pozemku parc. č. 238/7 v k. ú. Starý Plzenec za účelem zřízení okrasné zahrádky a poţadavkem
pokračovat v pronájmu jejich dcerou a uložila předloţit písemné právní stanovisko na jednání RM
18.09.2019;
vzala na vědomí informaci o odeslání upozornění o ukončení pronájmu k datu 31.12.2019 dle
uzavřené Nájemní smlouvy č. 305/2009 na pronájem částí pozemků nyní evidovaných v katastru
nemovitostí jako pozemkové parcely parc. č. 455/39 a 455/38 v k. ú. Starý Plzenec za účelem vyuţití
jako zahrádky a ţádost nájemců manţelů Marie a Václava Voldřichových, o pokračování pronájmu

a ze zdravotních důvodů i o změnu osoby nájemce na jejich vnučku, souhlasila s pronájmem částí
pozemků parc. č. 455/39 a 455/38 v k. ú. Starý Plzenec za účelem vyuţití jako zahrádky o velikosti
cca 220 m2 na dobu neurčitou s účinností od 01.01.2020 s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve
výši 8 Kč za m2 a uložila informovat ţadatele a dohodnout nové podmínky pronájmu, zveřejnit záměr
města a poté předloţit RM;
vzala na vědomí přednostní nabídku XXXXX prodat městu pozemky parc. č. 1345/14, 1589, 1590,
1806, 1898/1, 1921, 1922 dle předloţeného výpisu z listu vlastnictví ke dni 11.01.2016 v současnosti
evidovaných v katastru nemovitostí jako pozemkové parcely parc. č. 1345/14, 1589, 1590, 1806/1,
1806/2, 1898/1, 1921, 1922, vše v k. ú. Starý Plzenec a uložila informovat vlastnici nemovitostí o
ceně dle seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských
pozemků, projednat kupní cenu pro převod nemovitostí a předloţit RM;
vzala na vědomí ţádost Ing. Antonína Kříţe o souhlas s natočením videoklipu skupiny Raava na
Ostré Hůrce v termínu od 27.09.2019 do 29.09.2019 na pozemku města parc. č. 551/82 v k. ú. Starý
Plzenec a souhlasila na základě jednání ţadatele s odborem ŢP z důvodu ochrany Významného
krajinného prvku, s citovaným jednorázovým uţitím pozemku v poţadovaném termínu za předpokladu
splnění všech legislativních a odborem ŢP stanovených podmínek;
vzala na vědomí poskytnutí účelové dotace na péči o významný krajinný prvek Ostrá Hůrka od
Plzeňského kraje a schválila přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Starý
Plzenec ve výši 23.400 Kč;
vzala na vědomí nezbytnost ošetření dřevin podél panelové cesty přes luka k lávce do Sedlce
z důvodu zlomů v korunách vzrostlých stromů po bouři a souhlasila s provedením bezpečnostních a
zdravotních řezů a se zvýšením korun všech dřevin podél panelové cesty na podchodovou výšku.
Realizaci prací provede firma Prostrom Bohemia s.r.o., se sídlem Ţelezniční 18, Plzeň, IČ: 26376717;
vzala na vědomí akutní potřebu provedení odborných bezpečnostních řezů dubů lemujících Lesní
ulici v Sedlci a souhlasila s realizaci prací firmou Prostrom Bohemia s.r.o., se sídlem Ţelezniční 18,
Plzeň, IČ: 26376717;
vzala na vědomí informaci o vyvrácení a pád dvou jehličnanů v parku na Třebízského náměstí
v důsledku silného větru a deště a souhlasila s pokácením zbývající douglasky tisolisté z důvodu
bezpečnosti a moţnosti pádu stromu na domy či faru. Město Starý Plzenec má vypracován projekt na
rekonstrukci parčíku s novou vhodnější výsadbu;
vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Hřbitov Starý Plzenec, stavební a sadovnické úpravy“ a
schválila uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek s Ladislavem
Červenkou, Řepná 64/1, 321 00 Plzeň – Litice, IČ: 18712487, který předloţil ekonomicky
nejvýhodnější nabídku na základě nejniţší nabídkové ceny při splnění všech zadávacích podmínek;
zrušila usnesení Rady města Starý Plzenec č. 345 ze dne 17.07.2019 v celém rozsahu, souhlasila
s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na dodávku pod názvem „Výměna
skleněných výkladců a dveří ve Smetanově ul. 932, výměna dveří ve Smetanově ul. 292, budovy MěÚ
ve Starém Plzenci“, schválila výzvu k podání nabídek na zakázku malého rozsahu na dodávku pod
názvem „Výměna skleněných výkladců a dveří ve Smetanově ul. 932, výměna dveří ve Smetanově ul.
292, budovy MěÚ ve Starém Plzenci“ a jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a
posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na dodávku pod názvem „Výměna
skleněných výkladců a dveří u budovy MěÚ ve Starém Plzenci ve Smetanově ulici čp. 932 a 292“ ve
sloţení členové: Ing. Milan Froněk, Květoslava Vraštilová, Ivo Rada, náhradníci: Jan Král, Ing. Radek
Hroch, Ing. Štěpánka Potůčková, DiS.
vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Přeloţka vodovodu Třebízského náměstí“ a schválila
uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek se společností VAK SERVIS
s.r.o., Domaţlické předměstí 610, 339 01 Klatovy, IČ: 26375869, která předloţila ekonomicky
nejvýhodnější nabídku na základě nejniţší nabídkové ceny při splnění všech zadávacích podmínek;
vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava povrchu ulice Nádraţní ve Starém Plzenci“ a
schválila uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek se společností
EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, Lobzy, 326 00 Plzeň, IČ: 64830551, která předloţila
ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě nejniţší nabídkové ceny při splnění všech zadávacích

podmínek v případě schválení Rozpočtového opatření č. 3/2019 Zastupitelstvem města Starý Plzenec
dne 09.09.2019;
vzala na vědomí předloţenou nabídku na výkon TDI při realizaci stavby „Oprava povrchu ulice
Nádraţní ve Starém Plzenci“ a schválila uzavření Příkazní smlouvy na provádění TDI při realizaci
stavby „Oprava povrchu ulice Nádraţní ve Starém Plzenci“ v předloţeném znění se společností
PILSTAV, s.r.o., Ţelezniční 550/28, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí, IČ: 61778940;
schválila, na ţádost ředitelky Základní školy starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54 změnu zápisu
školy v rejstříku škol a školských zařízení o navýšení kapacity školní druţiny ze stávajícího počtu 140
na 150 ţáků s účinností od 01.09.2019;
schválila vyjádření města Starý Plzenec k projektové dokumentaci na akci I/20 Losiná, obchvat ve
stupni DUR;
vzala na vědomí zprávu o hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Starý Plzenec – Radyňská ul.,
chodník 2. etapa (úsek Kollárova – Výrovna)“ a rozhodnutí o výběru dodavatele, schválila Smlouvu o
dílo s vybraným dodavatelem „ROBSTAV k.s., IČ: 27430774, Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4Modřany“ a pověřila starostku města podpisem Smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem „ROBSTAV
k.s., IČ: 27430774, Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4-Modřany“;
schválila, na základě rámcové smlouvy na opravu, obnovu Skalní stezky po dobu udrţitelnosti
projektu uzavřené s Romanem Valentou, E. Krásnohorské 552, Starý Plzenec, IČ: 87759527, opravu
poškozených částí a prvků „Skalní stezky“ dle předloţené cenové nabídky;
vzala na vědomí oznámení SK Starý Plzenec, z.s. ID 3230401 o konání Pouťové zábavy s rockovou
skupinou EGES v sobotu 07.09.2019 od 20:00 h do 08.09.2019 02:00 h v areálu fotbalového stadionu
ve Starém Plzenci;
souhlasila předběţně s podáním ţádosti o zařazení „Projektu záchrany kulturní památky hrad Radyně
ve Starém Plzenci“ do Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2020 a závazkem
spolufinancování projektu z rozpočtu města ve výši povinné spoluúčasti z celkových nákladů projektu
a uložila předloţit na nejbliţší jednání zastupitelstva města;

