Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
24. schůze – 16. října 2019
RM
vzala na vědomí informaci místostarosty o vyhotovení Projektových dokumentací na výměnu zdroje
vytápění a hydraulické vyvážení otopné soustavy v ZŠ a MŠ Starý Plzenec, Sedlec č.p. 81, možnosti
podání žádosti o dotaci z OPŽP na výměnu zdroje tepla a nabídky na zpracování žádosti o dotaci
včetně ostatních souvisejících úkonů, administraci výběrového řízení a monitoringu po dobu
udržitelnosti projektu od společnosti EUPORA s.r.o., Nová 209/13, Mělník, IČ: 07002441, schválila
podání žádosti o dotaci z Operačního programu životního prostředí PO 5,SC 5.1., „Výměna zdroje
vytápění v ZŠ a MŠ Starý Plzenec, Sedlec č.p. 81“ a uzavření Smluv o dílo na zpracování žádosti o
dotaci, administraci výběrového řízení, na administrativní podporu a služeb pro Rozhodnutí o
poskytnutí dotace a na administraci projektu po dobu jeho udržitelnosti v upraveném znění
předložených návrhů se společností EUPORA s.r.o., Nová 209/13, Mělník, IČ: 07002441 a uložila
zajistit zadání vypracování Energetického posudku dle předložené nabídky společnosti Energomex
s.r.o., Úslavská 770/6, Praha 6, IČ: 29042577, a dodat požadované materiály společnosti EUPORA,
s.r.o., potřebné k podání žádosti o dotaci a následným úkonům;
vzala na vědomí předložené nabídky na osazení obrubníků a úprav kanálových vpustí na křižovatce
ulic Pionýrů, Jungmannova a Máchova od firmy Hokar s.r.o. za 196.548,60 Kč bez DPH a firmy RN
stavby s.r.o. za 157.142 Kč bez DPH a schválila zadání provedení uvedených prací se společností RN
stavby s.r.o., Bezručova 1280, 332 02 Starý Plzenec IČ: 06810063 dle předložené nabídky;
vzala na vědomí petici občanů na řešení dopravní situace v ulici Lipová – odstranění zpomalovacích
prahů a uložila zadat zpracování PD na řešení dopravní situace v ulici Lipová společnosti D
PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., IČ: 26388791;
v působnosti Valné hromady ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích,
jako jediný společník společnosti PRONAP s.r.o., IČO: 25248111, se sídlem Jiráskova 1142, 332 02,
Starý Plzenec vzala na vědomí hospodářský výsledek společnosti PRONAP s. r. o., zákazníků, cash
flow k 31.08.2019, porovnání tržeb jednotlivých zákazníků, soupis veřejných zakázek, evidenci
zakázek, zápisy z porad a zápis ze schůzky se zaměstnanci;
vzala na vědomí informaci vedoucí K-Centra o vyúčtování akce Radoušovy hry konané dne
14.09.2019;
schválila Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2019/2020 ve znění předloženého
návrhu;
vzala na vědomí žádost XXXXX o prodej pozemku pro stavbu rodinného domu ve Starém Plzenci a
uložila zařadit do seznamu žadatelů o stavební pozemky;
vzala na vědomí žádost XXXXX o prodej pozemku pro stavbu rodinného domu ve Starém Plzenci a
uložila zařadit do seznamu žadatelů o stavební pozemky;
vzala na vědomí, na základě jednání na katastru nemovitostí o opravě chyb v operátu, žádost
XXXXX o převod pozemku parc. č. st. 300/2 evidovaného v katastru nemovitostí v k. ú. Sedlec
u Starého Plzence pod stavbou garáže žadatele, která stojí na předmětném pozemku již od roku 1971,
doporučila, v rámci požadovaného majetkoprávního vypořádání, souhlasit s prodejem pozemku
za cenu 700 Kč za m2 a uložila zveřejnit záměr města, dojednat se žadatelem podmínky převodu a
v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce předložit ke schválení ZM;
souhlasila, na žádost velitele JSDH Starý Plzenec, s pořízením 9 ks šatních skříní na výstroj pro
zásahovou jednotku z rozpočtových prostředků JSDH Starý Plzenec pro rok 2019 za celkovou cenu
55.800 Kč bez DPH;
vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na dodávku „Rekonstrukce skateparku Starý Plzenec“ a schválila uzavření
Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek s fyzickou osobou podnikající Zdeněk
Kotyza, Mníšek 612, 517 41 Vamberk, IČ: 73582107, která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku
při splnění všech zadávacích podmínek;

schválila uzavření kupní smlouvy č. 27/2019 se společnosti Bártek rozhlasy, s.r.o. se sídlem Praha 2 –
Nové Město, Vyšehradská 1349/2, PSČ 12800, IČ: 27781275, v předloženém znění na nákup 3ks LED
svítidel Minibria HS20 R01 (20W);
stanovila, v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 2 vnitřní směrnice č. 3/2006 Vedení kroniky města (RM
č. 356/2006) roční odměnu kronikářce města za rok 2020 ve výši 20 tis. Kč, která jí bude vyplacena ve
dvou stejných splátkách po 10 tis. Kč, a to první ve výplatním termínu za měsíc červen 2020 a druhá
v roce 2021 v nejbližším výplatním termínu po projednání obsahu konceptu zápisu do kroniky za rok
2020 radou města. Podmínkou pro výplatu druhé splátky je předložení konceptu zápisu radě města
nejpozději do 30.04.2021;
vzala na vědomí zápis z jednání komise pro občanské a sociální záležitosti ze dne 24.09.2019 a žádost
XXXXX, bytem XXXXX o přidělení městského bytu na adrese Smetanova 292, Starý Plzenec 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 č. 3 na adrese Smetanova
292, Starý Plzenec, s XXXXX;
schválila uzavření Dodatku č. 5 – fixace záloh na služby spojené s využíváním nebytových prostor
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, Dodatku č. 3 ze dne 18.7. 2017 a
Dodatku č. 4 ze dne 23.07.2019, s účinností od 01.09.2019 se Středním odborným učilištěm obchodu
a řemesel, s. r. o.;
vzala na vědomí informaci o havarijním stavu a nefunkčnosti plynového kotle umístěného v objektu
bývalé školy – klubovna Skautů na adrese Raisova 96, Starý Plzenec a souhlasila s provedením
výměny plynového kotle a s vystavením objednávky Ing. Vladimíru Zvonařovi, Plzeň, IČ: 67878237
dle cenové nabídky ze dne 11.10.2019;
stanovila termíny pro uzavírání občanských sňatků pro období leden – srpen 2020
na dny: 11.01., 22.02., 14.03., 18.04., 16.05., 06.06.a 20.06., 04.07. a 25.07., 15.08. a 29.08;
vydala, ve smyslu ustanovení čl. II odst. 1 vnitřní směrnice č. 2/2011, příkaz k provedení
inventarizace majetku, závazků a pohledávek města k 31.12.2019, jmenovala ústřední inventarizační
komisi (ÚIK) ve složení: předseda Marek Vávra, členové: Josef Sutnar a Ing. Milan Šedivec. Předsedy
a členy dílčích inventarizačních komisí (DIK) pro provádění inventur na jednotlivých inventarizačních
úsecích jmenuje tajemník MěÚ ze zaměstnanců města, schválila osnovu školení členů DIK k
provedení inventarizace v předloženém znění a uložila:
a) nejpozději do 18.11.2019 jmenovat DIK výše uvedeným způsobem,
b) před zahájením inventarizace provést proškolení členů DIK podle schválené osnovy,
c) zajistit provedení roční inventarizace v souladu s ustanovením platných vnitřních a právních
předpisů a nejpozději do 17.03.2020 předložit RM inventarizační zprávu;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem
„Starý Plzenec, prodloužení vodovodu v ul. Dvořákova“, 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 „Starý
Plzenec, prodloužení vodovodu v ul. Dvořákova“ ve složení - členové: Ing. Milan Froněk, Ing. Ivo
Rada, Květoslava Vraštilová, náhradníci: Jan Král, Ing. Štěpánka Potůčková, DiS., Ing. Radek Hroch;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na dodávku pod názvem
„Výstavba parkourového hřiště“, 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 „Výstavba parkourového hřiště“ ve složení členové: Marek Vávra, Ing. Ivo Rada, Květoslava Vraštilová, náhradníci: Jan Král, Ing. Štěpánka
Potůčková, DiS., Ing. Radek Hroch;
vzala na vědomí oznámení Mileny Tlusté, IČ: 07866666, o konání koncertu rockové skupiny dne
19.10.2019 v době od 17:00 do 20:00 h v Nonstop Baru, Smetanova 69 ve Starém Plzenci;
vzala na vědomí, v návaznosti na usnesení ZM č. 07.01./2019, podklady pro podání žádosti o dotaci
z aktuální výzvy Operační programu životního prostředí, prioritní osa 5.2., na akci „Přístavba základní
školy a novostavba sportovní haly ve Starém Plzenci“, schválila dokument Prohlášení o vlastních
zdrojích, který řeší spolufinancování akce „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly ve
Starém Plzenci“ ve vazbě na střednědobý výhled rozpočtu města Starý Plzenec na rok 2020 – 2024 a

pověřila starostku města k dojednání příslibu bankovního úvěru ve výši 60 mil. Kč s Českou
spořitelnou, a.s., který je nezbytným podkladem pro podání žádosti o dotaci;

