Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
23. schůze – 2. října 2019
RM
vzala na vědomí informaci o ukončení platnosti Smlouvy na provozování sběrného dvora odpadů
uzavřenou mezi městem a společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Praha, IČ: 49356089
k 31.12.2019 a souhlasila s vyhlášením výběrového řízení v režimu zjednodušeného podlimitního
řízení podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek na veřejnou zakázku na služby pod
názvem „ Provozovatel sběrného dvora odpadů Starý Plzenec“ a s administrací výběrového řízení
společností Mazeppa s.r.o., Barrandova 404/28, Plzeň, IČ: 27187039 dle předložené nabídky za částku
39.325 Kč včetně DPH;
vzala na vědomí informaci vedoucí K-Centra o vyúčtování akce Městské slavnosti Starý Plzenec
konané dne 31.08.2019;
vzala na vědomí oznámení ředitelky MŠ Starý Plzenec, Vrchlického 853, příspěvkové organizace, o
uzavření školy z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektřiny dne 07.10.2019;
vzala na vědomí Darovací smlouvu ve prospěch ZŠ a MŠ Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvková
organizace a schválila přijetí finančního daru od společnosti Pech Kovo s.r.o. K Cihelnám 101/72
Plzeň 326 00 IČ: 02701243 ve výši 20.000Kč;
vzala na vědomí dopis ředitelky Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81 ze
dne 26.09.2019 – „Komentář k rozpočtu PO na rok 2020 a výhledu na roky 2021-2022“;
vzala na vědomí žádost XXXXX o dlouhodobý pronájem s možností pozdějšího odkupu pozemku
parc. č. 1708 v k. ú. Starý Plzenec, za účelem chovu 4 – 6 ks ovcí, případně 2 – 4 ks daňků pro vlastní
potřebu, se záměrem vykácení pouze náletových dřevin, obnovení travního porostu, zachováním
vzrostlých stromů či jejich dosázení včetně vyčištění jezírek s přítokem pro vysazení ryb a pro tento
záměr bude žádat podporu z programu Tvorba a obnova tůní, mokřadů a rašelinišť a neschválila, na
základě rozhodnutí ZM č. 20.18/2017 ze dne 11.12.2017 a z důvodu uzavřené Smlouvy o výpůjčce ze
dne 02.08.2018 na dobu neurčitou se spolkem Kvetoucí stromy, z. s., požadovaný dlouhodobý
pronájem;
schválila rozpočtové opatření č. 4/2019 v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na rok
2019 ke zvýšení celkových příjmů o 725.708,00 Kč (příjem průtokové dotace pro ZŠ Starý Plzenec) a
ke zvýšení celkových výdajů o 725.708,00 Kč (převod průtokové dotace pro ZŠ Starý Plzenec), dále
dochází ke změně financování ve výši 0,00 Kč. Rozpočtové opatření RM schvaluje na základě
delegování pravomoci ZM 20.06/2017 ze dne 11.12.2017;
schválila zadání zpracování technické studie na akci II/180 – Starý Plzenec, Bezručova ul. dle
předložené nabídky společností PRIME-COM s.r.o., Toužimská 1688/16, Plzeň, IČ: 07772769 a
souhlasila se zařazením úhrady za zpracování technické studie do návrhu rozpočtu 2020;
schválila Smlouvu o dílo na zadání zpracování žádosti o dotaci včetně energetického managementu po
dobu udržitelnosti projektu do 61. výzvy OPŽP prioritní osy 5.2 na výstavbu veřejných budov
v pasivním energetickém standardu na projekt Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly
Starý Plzenec společností PORSENNA, o.p.s., Praha 4, IČ: 27172392, v upraveném znění a
souhlasila se zařazením úhrady části díla do návrhu rozpočtu 2020;
schválila uzavření Smlouvy o spolupráci při zajištění provozu a údržbě vodohospodářského zařízení
pro areál hrad Radyně s Ing. Pavlem Radou, IČ: 10362509, v předloženém znění;
vzala na vědomí zápis z jednání komise pro občanské a sociální záležitosti ze dne 24.09.2019 a žádost
paní XXXXX, bytem XXXXX o přidělení městského bytu na adrese Školní 99, Sedlec a schválila, na
základě doporučení komise pro občanské a sociální záležitosti, uzavření nájemní smlouvy na dobu
určitou, od 01.11.2019 do 30.04.2020, na městský byt na adrese Školní 99, Sedlec, s XXXXX;
vzala na vědomí předložené nabídky na provedení výměny střešní krytiny z trapézového plechu
v objektu budovy na adrese Radyňská 1082 a schválila zadání provedení výměny střešní krytiny
z trapézového plechu v objektu budovy v majetku města na adrese: Radyňská 1082, Starý Plzenec,
firmě Milan Matoušek, IČ: 73690911, která předložila nejvýhodnější nabídku;

vzala na vědomí předloženou nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s
názvem „Stavba opěrné zídky“ na pozemku st. 84 a 151/3 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence,
v předloženém znění a schválila zadání provedení stavebních prací pod názvem „Stavba opěrné
zídky“ společnosti HOKAR, spol. s r.o., Předenice 63, IČ: 45354456, dle předložené nabídky;
vzala na vědomí Petici občanů k vyřešení problematické situace v ulici Polní a uložila připomínky
občanů zohlednit v návrhu dopravního řešení včetně odvodnění komunikace;
souhlasila s podáním žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu Státního fondu životního prostředí ČR
„Přírodní zahrady“ pro rok 2020 na projekt školní zahrady „Zahrada v přírodním stylu ZŠ Sedlec“
v Základní škole a mateřské škole Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvkové organizace a se zpracováním
žádosti o dotaci a administrací projektu společností DOMOZA projekt s.r.o., IČ: 28145089 dle
předložené nabídky;
schválila uzavření kupní smlouvy č. 126/2019 se společností O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou
266/2, Praha 4 – Michle, IČ: 60193336, jejímž předmětem je odkoupení bývalé telefonní kabiny pro
účely zřízení knihobudky;
schválila, na základě předložené nabídky společnosti REVIT projekt s.r.o., Hlavní 777, 330 26
Tlučná, IČ: 29104530, zadání provedení výměny dveří v bytových domech v ulici Žižkova 49,50
zrušila své usnesení č. 251/2019 ze dne 29.05.2019 v plném rozsahu;
vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Sedlec - park“ a schválila uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 1 zadávací dokumentace
se společností HD STROM s.r.o., Raková čp. 33, 337 01 pošta Rokycany, IČ: 25217267, která
předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě nejnižší nabídkové ceny při splnění všech
zadávacích podmínek v případě schválení Rozpočtového opatření č. 5/2019 Zastupitelstvem města
Starý Plzenec dne 14.10.2019;
vzala na vědomí informaci o ukončení platnosti pojistné smlouvy č. 2268950479 s Kooperativou
pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group na havarijní pojištění hasičských vozidel JSDH Starý
Plzenec a předložené nabídky k novému havarijnímu pojištění a schválila uzavření pojistných smluv
č. 6347087173 a č. 6347087210 s Kooperativou pojišťovnou, a. s., Vienna Insurance Group, Pobřežní
665/21, Praha, IČ: 47116617, v předloženém znění, jejichž předmětem je havarijní pojištění
hasičských vozidel IVECO DAILY 65C17 D 4x2 a TATRA T815-2;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem
„Sedlec, ulice Na Potocích a Střední - vodovod“, 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 stavební práce pod názvem „Sedlec, ulice Na
Potocích a Střední - vodovod“ ve složení - členové: Ing. Milan Froněk, Ing. Ivo Rada, Květoslava
Vraštilová, náhradníci: Jan Král, Ing. Štěpánka Potůčková, DiS., Ing. Radek Hroch;
stanovila termín zasedání ZM v pondělí dne 14.10.2019 od 17:30 h (pracovní porada členů ZM se
konat nebude);
stanovila návrh programu jednání 10. zasedání ZM dne 14.10.2019;
vzala na vědomí Plán výkonových ukazatelů na rok 2020, doporučila ZM ke schválení a uložila
předložit k rozhodnutí na nejbližší zasedání ZM;
vzala na vědomí návrh Memoranda o vzájemné spolupráci mezi městem Starý Plzenec a statutárním
městem Plzní, jehož předmětem je vzájemná spolupráce zejména v oblasti rozvoje potenciálu
cestovního ruchu, poskytování informací a koordinaci aktivit při tvorbě a marketingu produktů
cestovního ruchu, doporučila zastupitelstvu města souhlasit s uzavřením Memoranda o vzájemné
spolupráci v cestovním ruchu a uložila předložit k rozhodnutí na nejbližší zasedání ZM;
vzala na vědomí rozpočtové opatření č. 5/2019 v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu
města na rok 2019 ke zvýšení celkových výdajů o 350.000 Kč, dále dochází ke změně financování ve
výši 350.000 Kč a uložila předložit na nejbližší zasedání zastupitelstva města;

