Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
21. schůze – 18. září 2019
RM
souhlasila na návrh vedoucí K-Centra s uskutečněním akce Mikulášská Radyně dne 08.12.2019 od
13:00 h do 16:00 h dle předloţeného návrhu;
souhlasila na návrh vedoucí K-Centra s uskutečněním akce Adventní trh a rozsvícení vánočního
stromu ve Starém Plzenci dne 01.12.2019 od 14:00 h do 18:00 h dle předloţeného návrhu;
souhlasila se zajištěním uzavírky Masarykova náměstí v době konání rozsvícení vánočního stromku
dne 01.12.2019 za podmínek jako v roce 2018 a dle předloţených nabídek společností Silba s.r.o,
Částkova 1977/73, Plzeň, IČ: 26397242 Plzeň a Touš projekt s.r.o Krátká 795, Horní Bříza, IČ:
01465481;
vzala na vědomí ţádost XXXXX ze dne 13.08.2019 o ukončení nájmu městského bytu na adrese
Školní 99, Starý Plzenec - Sedlec, ke dni 31.08.2019 a souhlasila se zpětným ukončením nájemní
smlouvy na byt na adrese Školní 99, Starý Plzenec – Sedlec, dohodou ke dni 31.08.2019 s XXXXX;
souhlasila s odkoupením bývalé telefonní kabiny umístěné na Masarykovo nám. pro účely zřízení
knihobudky od společnosti O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, IČ:
60193336, dle předloţené cenové nabídky;
schválila uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o uţití, implementaci a provozní podpoře informačního
systému HELIOS Fenix č. F-10-01397 s Asseco Solutions, a. s., Zelený pruh 1560/99, Praha 4,
IČ: 64949541 v předloţeném znění, jehoţ předmětem je doplnění smlouvy o nový modul a funkce
stávajícího informačního systému HELIOS Fenix;
schválila uzavření dodatku č. 3 k pojistné smlouvě s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna
Insurance Group v předloţeném znění, jehoţ předmětem je vyjmutí prodaných nemovitostí Máchova
1250-1257 a Májová 1258-1265 z pojistné smlouvy k 01.10.2019;
vzala na vědomí Ţádost o stanovisko k plánované stavbě „Starý Plzenec, PM, Tymákovská, p.č.
291/2, kNN“ a návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby na pozemcích města parc. č. 313/1, 291/2 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence a uložila, na
základě stanoviska Odboru hospodářského a investičního a Odboru výstavby, dojednat podmínky
umístění stavby a jejich zapracování do návrhu předloţené Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohody o umístění stavby č. IV-12-0015065/VB/001 a předloţit RM;
schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - sluţebnosti „Starý Plzenec, PM, V Kolonii,
p.č. 233/51, kNN“ č. IV-12-0013420/VB/06 na pozemcích města parc. č. 237/155, 317/1 v k. ú. Sedlec
u Starého Plzence se společností ČEZ Distribuce, a. s. v upraveném znění předloţeného návrhu;
vzala na vědomí vyţádané právní stanovisko a uložila informovat zájemce na pronájem části
pozemku parc. č. 238/7 v k. ú. Starý Plzenec za účelem zřízení okrasné zahrádky o právním postupu
při ukončení uzavřené Nájemní smlouvy č. 17/04, vypočítat poměrné nájemné ke dni úmrtí nájemce a
odeslat tuto informaci notářství zajišťující dědické řízení, a v případě souhlasu zájemce o pronájem
části předmětného pozemku předloţit znovu k rozhodnutí RM;
schválila přijetí dotace pro Základní školu ve Starém Plzenci, Masarykovo náměstí 54, příspěvkovou
organizaci v rámci projektu Šablony II, z Operačního program programu Výzkum, vývoj a vzdělávání,
prioritní osa 3 ve výši 725.708 Kč;
schválila, na ţádost ředitelky Základní školy ve Starém Plzenci, Masarykovo náměstí 54, příspěvkové
organizace, převod finančních prostředků z fondu rezervního ve výši – do 250.000 Kč, za účelem
uhrazení faktur k vybavení tříd odloučeného pracoviště Raisova 96, Starý Plzenec;
schválila zadání zpracování energetického hodnocení projektu Přístavby základní školy a výstavby
sportovní haly Starý Plzenec společností PORSENNA, o.p.s., Praha 4, IČ: 27172392, dle předloţené
nabídky pro účely prokázání plnění ukazatelů energetické náročnosti budov definovaných programem
OPŢP;

schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.03.2019 se společností ZOLT CZ spol. s r.o.
Kruhová 90/2, Plzeň - Radobyčice, IČ: 27989208, ve znění předloţeného návrhu, jehoţ předmětem
jsou méněpráce v rozsahu přiloţeného poloţkového rozpočtu;
vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Výměna skleněných výkladců a dveří ve Smetanově ul.
932, výměna dveří ve Smetanově ul. 292, budovy MěÚ ve Starém Plzenci“ a schválila uzavření
Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek se společností REVIT projekt s.r.o.,
Hlavní 777, 330 26 Tlučná, IČ: 29104530, která předloţila ekonomicky nejvýhodnější nabídku na
základě nejniţší nabídkové ceny při splnění všech zadávacích podmínek;
schválila, na základě předloţené nabídky Ing. Jiřího Červeného, IČ: 64185354 zadání zpracování
kompletní projektové dokumentace na zateplení budovy hasičské zbrojnice ve Starém Plzenci, včetně
ENB a PENB;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na dodávku pod názvem
„Rekonstrukce skateparku Starý Plzenec“, schválila Výzvu k podání nabídek pro uvedenou veřejnou
zakázku včetně příloh a jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení
nabídek na zakázku malého rozsahu na dodávku pod názvem „Rekonstrukce skateparku Starý
Plzenec“ ve sloţení - členové: Marek Vávra, Ing. Ivo Rada, Květoslava Vraštilová, náhradníci: Jan
Král, Ing. Štěpánka Potůčková, DiS., Ing. Radek Hroch;

