Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
27. schůze – 27. listopadu 2019
RM
schválila návrh Rozpočtu 2020, návrh Rozpočtů pro fondy zřízené městem Starý Plzenec na rok 2020
a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Starý Plzenec na roky 2021 - 2025 v upraveném znění
předloženého návrhu a uložila zveřejnit návrh Rozpočtu 2020, návrh Rozpočtů pro fondy zřízené
městem Starý Plzenec na rok 2020 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Starý Plzenec na
roky 2021-2025 po zákonnou dobu a předložit ke schválení ZM;
souhlasila s návrhem dodatku č. 1 k vnitřní směrnici č. 3/2017 „Pravidla pro hospodaření se sociálním
fondem města“ v předloženém znění a uložila předložit návrh k rozhodnutí na nejbližší jednání ZM;
vzala na vědomí předloženou nabídku na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce pod
názvem „oprava lesní cesty Losiná x Starý Plzenec“ a schválila uzavření smlouvy o dílo,
v předloženém znění, na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „oprava
lesní cesty Losiná x Starý Plzenec“ se společností H O K A R, spol. s r. o., č. p. 63, 332 09 Předenice,
IČO: 45354456, která předložila cenovou nabídku;
zrušila své usnesení č. 500 ze dne 06.11.2019 v plném rozsahu, souhlasila se zadáním zpracování
přípravy výběrového řízení na stavební práce na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod
názvem „Hrad Radyně - stavební úpravy vnějšího obvodového pláště“ dle předložené nabídky
společností MAZEPPA s.r.o., Barrandova 404/28, Plzeň, IČ: 27187039 na tři etapy pro období let
2020-2022 a s jeho vyhlášením na uvedené období za předpokladu schválení rozpočtu města na rok
2020 a rozpočtového výhledu na období 2021 – 2025 a jmenovala komisi pro otevírání obálek a
hodnocení a posouzení nabídek na uvedenou veřejnou zakázku ve složení členové: Ing. Michal Cvikl,
Květa Vraštilová, Ing. Ivo Rada a náhradníky: Ing. Martin Bolek, Ing. Radek Hroch a Ing. Milan
Froněk;
schválila zadání výkonu autorského a technického dozoru při realizaci projektu „Sedlec – park“ dle
předložené nabídky Jany Kadlecové, Druztová 180, IČ:63539411;
stanovila návrh programu jednání 12. zasedání ZM dne 16.12.2019;
souhlasila, na žádost velitele JSDH Starý Plzenec, s pořízením suchého obleku Agama AQUATIC
s příslušenstvím za částku 17.416 Kč včetně DPH, pro potřeby jednotky, z prostředků JSDH pro rok
2019 a za využití dotace HZS Plzeňského kraje;
schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo „Starý Plzenec Radyňská ul. 2.etapa – III/18026“
v předloženém znění, jehož předmětem jsou vícepráce na objektu Správy a údržby silnic Plzeňského
kraje;

