Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
26. schůze – 20. listopadu 2019
RM
vzala na vědomí žádost Občanského spolku Hůrka a Radyně o výpůjčku hradu Radyně za účelem
mimořádného otevření hradu veřejnosti s doprovodným historickým programem ve dnech
25. a 26.12.2019 dle předloženého návrhu a schválila uzavření smlouvy o krátkodobé bezplatné
výpůjčce hradu Radyně s Občanským spolkem Hůrka a Radyně za účelem mimořádného otevření
hradu veřejnosti s doprovodným historickým programem ve dnech 25. a 26.12.2019 v předloženém
znění,
schválila uzavření smlouvy o reklamě a propagaci č. 4102076406 mezi městem Starý Plzenec a
společností ČEZ, a.s., Duhová 2/1444, Praha 4, IČ: 45274649 v předloženém znění, jíž předmětem je
reklama a propagace společnosti ČEZ při slavnostním Rozsvěcení vánočního stromku dne 01.12.2019;
vzala na vědomí žádost společnosti DYBS Plzeň s.r.o. ze dne 14.10.2019 o ukončení smlouvy o dílo
na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce „Výstavba chodníků – Školní ulice , k.ú.
Sedlec u Starého Plzence, I. etapa“ z důvodu chybějícího stavebního povolení, souhlasila s ukončením
smlouvy o dílo uzavřené dne 20.07.2017 z důvodu probíhajících jednání s vlastníky pozemků
dotčených stavbou a schválila Dohodu o ukončení smlouvy o dílo se společností DYBS Plzeň, s.r.o.,
Prvomájová 514/39, Křimice, Plzeň, IČ: 62621033, v předloženém znění;
vzala na vědomí informaci místostarosty o poškození oplocení v zadní části u objektu Centra služeb
pro turisty na Radyni a schválila zadání provedení doplnění jedné stacionární kamery do zájmového
prostoru u Centra služeb pro turisty na Radyni, dle předložené nabídky společnosti Mraknet s.r.o.,
Čachna 440, Starý Plzenec, IČ: 28055853;
vzala na vědomí návrh názvu ulice Květná a s vymezením ulice dle přiložené mapy a uložila
předložit ke schválení ZM s doporučením RM;
vzala na vědomí Protokoly o kontrole příspěvkových organizací: Základní umělecká škola Starý
Plzenec, příspěvková organizace, Raisova 2, Starý Plzenec a Základní a mateřská škola Starý Plzenec,
Sedlec 81, příspěvková organizace, ze kterých vyplývá, že veřejnoprávní kontrolou nebylo
identifikováno žádné závažné zjištění, ani neobvyklé finanční operace, které by představovaly pro
kontrolovanou osobu významná rizika a uložila přijmout bezodkladně opatření k odstranění zjištěných
dílčích nedostatků při veřejnoprávní kontrole a do 15.12.2019 předložit RM písemnou zprávu o jejich
odstranění;
vzala na vědomí písemné Zprávy ředitelů příspěvkových organizací: Mateřská škola Starý Plzenec,
Vrchlického 853 a Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54, o přijatých opatřeních
k odstranění dílčích nedostatkům zjištěným při veřejnoprávní kontrole provedené Ing. Miroslavem
Křižkou;
vzala na vědomí žádost obce Bublava, IČ: 00259268 o finanční příspěvek do veřejné sbírky na pomoc
obci Bublava vyhlášené Karlovarským krajem a podporované Svazem měst a obcí České republiky,
doporučuje poskytnutí finančního příspěvku formou daru do veřejné sbírky na pomoc obci Bublava
ve výši 25.000 Kč a uložila předložit k rozhodnutí na nejbližší zasedání ZM;
vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ o změně zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a návrhy nové obecně závazné vyhlášky č. 1/2019 o místním
poplatku ze psů, nové obecně závazné vyhlášky č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství, nové obecně závazné vyhlášky č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nové
obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města
Starý Plzenec a uložila předložit nové obecně závazné vyhlášky ke schválení na nejbližší jednání ZM;
vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Starý Plzenec, prodloužení vodovodu v ul. Dvořákova“
a schválila uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek se společností BK –

INVESTIS, spol. s r. o., Pod Všemi svatými 1088/83, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČ: 00884839,
která předložila nejvýhodnější cenovou nabídku při splnění všech zadávacích podmínek;
vzala na vědomí žádost Jiřího Koreluse, IČ: 75407841 o pronájem hradu Radyně pro mikulášskou
akci dne 05.12.2019 cca od 18:00 h do 19:00 h, souhlasila s požadovaným krátkodobým pronájmem
pozemku parc. č. st. 577 v k. ú. Starý Plzenec za účasti osoby pověřené pronajímatelem, za nájemné ve
výši 3.000 Kč včetně DPH 21 %/za 1 hodinu užití prostor hradu Radyně, tzn. vnitřní části hradního
paláce o velikosti cca 250 m2 a podmínek: závazku pečovat o pronajaté prostory včetně příslušenství,
zařízení, pozemků, řídit se pokyny průvodce, v případě vzniklých škod povinnost nájemce tyto uhradit
pronajímateli, po ukončení pronájmu uklidit, odstranit na své vlastní náklady všechny odpady,
zařízení, vybavení, obaly, které přinesl, ručení v plném rozsahu po dobu pronájmu za svůj majetek,
způsobené škody a bezpečnost všech osob zdržujících se v prostorách, předání a převzetí prostor
proběhne vždy za účasti pověřené osoby pronajímatelem a uložila seznámit žadatele se stanovenými
podmínkami a v případě jeho souhlasu, uzavřít příslušnou Smlouvu na krátkodobý pronájem podle
stanovených podmínek;
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 předloženého geometrického plánu č. 2927-133/2019 a v souladu
s usnesením ZM č. 08.06/2019 ze dne 09.09.2019 týkající se majetkoprávního vypořádání umístění
vodovodního a kanalizačního řadu v Luční ulici, informaci o geometrickém oddělení části pozemku
parc. č. 734/1 ve spoluvlastnictví XXXXX zasažené stavbou vodovodního řadu s novým označením
parc. č. 734/4 o výměře 6 m2, vše v k. ú. Starý Plzenec, doporučila, v návaznosti na usnesení ZM č.
08.06/2019 ze dne 09.09.2019, z důvodu umístění inženýrských sítí pro veřejnou potřebu, scelení
držav pozemků a komplexního majetkoprávního vypořádání, souhlasit s koupí nově odděleného
pozemku parc. č. 734/4 o výměře 6 m2 v k. ú. Starý Plzenec podle GP č. 2927-133/2019 za stejných
podmínek, tj. za schválenou kupní cenu ve výši 100 Kč/m2 a uložila předložit k rozhodnutí na
nejbližší ZM;
vzala na vědomí, závěr osobního jednání se žadatelem XXXXX za účasti právničky města a právní
stanovisko k jím požadovanému bezúplatnému převodu pozemku parc. č. st. 300/2 v k. ú. Sedlec
u Starého Plzence pod stavbou garáže žadatele stojící na předmětném pozemku již od roku 1971 a
uložila předložit k rozhodnutí ZM s právním stanoviskem, které rozhodne o úplatném či bezúplatném
způsobu převodu pozemku;
vzala na vědomí, emailový dotaz XXXXX na převod infrastruktury dopravní a technické vybudované
dle Plánovací smlouvy uzavřené dne 30.06.2017 ve dvou etapách a připravený koncept odpovědi a
uložila, na základě uzavřené Plánovací smlouvy, v souladu s přijatými usneseními RM č. 289/2019
a 309/2019 odeslat žadatelce předloženou odpověď, neboť dle sjednaných smluvních podmínek,
informace správců sítí a platné legislativy, nelze vyhovět požadavku XXXXX;
vzala na vědomí Zápis sportovní komise ze dne 07.11.2019 v předloženém znění a doporučení
sportovní komise k jednotlivým projednávaným bodům;

