Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
1. schůze – 15. ledna 2020
RM
vzala na vědomí informaci vedoucí K-Centra o vyúčtování akce Mikulášská Radyně 08.12.2019;
vzala na vědomí předložené nabídky na zajištění programu městských slavností Starého Plzence,
konaných dne 29.08.2020 a uložila dojednat program nabídek dle návrhů RM a opětovně předložit
k rozhodnutí RM;
vzala na vědomí žádost XXXXX o souhlas s realizací pokládky zámkové dlažby tl. 6 a 8 cm na
pozemku města parc. č. 341/167 k.ú. Starý Plzenec před domem v jejich vlastnictví čp. XXXXX v k.
ú. Starý Plzenec, souhlasila s dočasnou úpravou části předmětného pozemku za podmínky
neprodleného vyklizení a jejího uvedení do původního stavu po výzvě města, bude-li později v ulici
probíhat výstavba chodníku, komunikace nebo výstavba jiného druhu a uložila uzavřít v tomto smyslu
se žadateli příslušnou Dohodu;
souhlasila s podáním žádosti o dotaci Plzeňského kraje z dotačního programu „Podpora činnosti
informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2020“ na dotisk propagačního materiálu
s nabídkou cestovního ruchu města Starého Plzence s názvem Naučné stezky Starého Plzence v
nákladu 15.000 ks (z toho 12 tis. ks v ČJ a 3 tis. ks v NJ a AJ) dle předloženého návrhu;
souhlasila s objednáním dotisku propagačního tiskového materiálu s nabídkou cestovního ruchu města
Starého Plzence (mapa + informace) s názvem Naučné stezky Starého Plzence v nákladu 15.000 ks
(z toho 12 tis. ks v ČJ a 3 tis. ks v NJ a AJ) dle předloženého návrhu společnosti SOS Print, s.r.o.,
Švihovská 10, Plzeň, IČ: 29124034;
souhlasila s uskutečněním kulturní akce Radyňské slavnosti vína 25.04.2020 od 13:00 do 19:00 h
v předhradí hradu Radyně dle předloženého návrhu, schválila podání žádosti o dotaci na kulturní a
propagační akci „Radyňské slavnosti vína“ konanou dne 25.04.2020 od 13:00 do 19:00 h,Vinařskému
fondu, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno a pořízení sklenek na víno s logem města Starého Plzence
dle předložené nabídky a stanovila vstupné ve výši 100 Kč/dospělou osobu (od věku 18 let); děti a
studenti do 18 let vstup zdarma a poplatek za umožnění prodeje pro stánkové prodejce s vínem.
Vstupenka je platná i pro prohlídku hradu Radyně;
vzala na vědomí předloženou nabídku na provedení zpracování projektové dokumentace k realizaci
stavby na veřejné osvětlení „Starý Plzenec, úsek mezi ul. Bezručova a Dvořákova – nové VO“ a
schválila nabídku na provedení zpracování projektové dokumentace k realizaci stavby na veřejné
osvětlení „Starý Plzenec, úsek mezi ul. Bezručova a Dvořákova – nové VO“ dle předložené nabídky
společnosti ELEKTROŠTIKA, s.r.o., U družstva Ideál 1283/13, 140 00 Praha 4-Nusle, IČ: 48041122;
schválila podmínky „Participativního rozpočtu“ pro rok 2020 v předloženém znění a jmenovala
koordinátorem „Participativního rozpočtu“ Marka Vávru;
schválila uzavření smlouvy mezi městem Starý Plzenec a Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje,
příspěvková organizace, Koterovská162, 326 00 Plzeň IČ: 72053119 v předloženém znění, jejíž
předmětem je omezení užívání nemovitosti komunikace II/180 a pozemku p. č. 1445/45 v KÚ Starý
Plzenec z důvodu stavby s názvem „Starý Plzenec, ul. Dvořákova 2. etapa - vodovod“;
schválila podání žádosti o dotaci z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci dotačního titulu „Program
stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2020 - Projekty obcí“, jejímž předmětem je realizace
zakázky malého rozsahu na stavební práce „Starý Plzenec – rekonstrukce chodníku na pozemku
347/9“ v k. ú. Starý Plzenec včetně odvodnění;
schválila uzavření SoD se společností HOKAR, spol. s r.o., Předenice 63, 332 09 Štěnovice, IČ:
45354456, dle předložené nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce „Starý
Plzenec – rekonstrukce chodníku na pozemku 347/9“ v k.ú. Starý Plzenec včetně odvodnění;
vzala na vědomí předložené doporučené arboristické standardy péče ochrany dřevin při stavební
činnosti a uložila zapracovat „Zásady ochrany stromů na staveništi“ jako součást zadávacích
dokumentací a objednávek pro zhotovitele při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, které
budou probíhat v bezprostřední blízkosti vysazených stromů;

schválila uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, Děčín IV – Podmokly,
Teplická 874/8, PSČ: 405 02, IČ: 24729035 na zřízení odběrného místa v ulici Dvořákova
v předloženém znění;
schválila zadání realizace akce „Odběrné místo elektřiny – St. Plzenec připojení DTJ hřiště“ dle
nabídky Hany Vaňkové, Vochov 123, 330 23 Nýřany, IČ: 08480656, za cenu dle předložené nabídky;
vzala na vědomí žádost XXXXX o prodloužení pronájmu s účinností od 01.01.2021 části pozemků
evidovaných v katastru nemovitostí jako pozemkové parcely parc. č. 466/2 a parc. č. 466/1 v k. ú.
Starý Plzenec za stejných smluvních podmínek podle Nájemní smlouvy č. 306/2009 v platném znění,
tzn. za stejným účelem pronájmu jako zahrádku pro setkávání členů osady „Bílá Mlha“ na dobu
určitou v trvání 10 let, schválila, pronájem částí pozemků města parc. č. 466/2 a parc. č. 466/1 v k. ú.
Starý Plzenec o velikosti cca 300 m2 podle ujednání Nájemní smlouvy č. 306/2009 platné do
31.12.2019, jako zahrádku a pro účely občasných setkávání členů osady „Bílá Mlha“ a to na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 6 měsíců a jednoměsíční výpovědní lhůtou z důvodu porušení povinností
daných smlouvou nebo obecně závazným předpisem, za podmínky zvýšení nájemného na 8 Kč za m2,
s účinností od 01.01.2021 a uložila informovat žadatele o stanovených podmínkách, zveřejnit záměr
města, dojednat návrh nájemní smlouvy a poté předložit RM;
vzala na vědomí, informaci o velikosti pronajaté plochy u pozemků parc. č. 719/65 a parc. č. 719/73
v k. ú. Starý Plzenec dle technické ortofotomapy s viditelnou hranicí umístění stávajícího vnějšího
oplocení města a uložila, provést šetření na místě a zajistit odstranění porostů a náletových dřevin;
vzala na vědomí, na základě přijatého usnesení RM č. 586/2019, připomínku a doporučení vedoucího
odboru výstavby a správce komunikací, z důvodu omezené šíře stávající komunikace zarovnání
hranice državy pozemků, projednat s žadatelem o prodej pozemku parc. č. 46/3 v k. ú. Sedlec u
Starého Plzence směnu pozemků dle předloženého situačního snímku a uložila, na základě přijatého
usnesení RM č. 586/2019 a přijaté připomínky, projednat se žadatelem o prodej pozemku parc. č. 46/3
v k. ú. Sedlec u Starého Plzence směnu částí pozemků parc. č. 46/3 ve vlastnictví města a parc. č. st.
29 ve vlastnictví žadatele oba v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, a opětovně předložit RM;
vzala na vědomí Usnesení soudního exekutora JUDr. Venduly Flajšhansové, Exekutorský úřad Plzeň
– sever, o vyjádření se k návrhu povinného XXXXX na zastavení exekuce a nesouhlasila se
zastavením exekuce vedené proti XXXXX pro pohledávku ve výši 1.793.681,30 Kč s příslušenstvím a
v souladu s podaným návrhem na zastavení exekuce a akceptuje názor povinného, aby o návrhu na
zastavení exekuce rozhodl příslušný soud;
stanovila ceny za vývoz směsných komunálních odpadů pro právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání, které budou při nakládání s odpady v roce 2020 využívat systém města, ve
výši 2.900 Kč včetně DPH při týdenním vývozu a 1.900 Kč včetně DPH při čtrnáctidenním vývozu
jedné nádoby o objemu 110 či 120 litrů;
schválila zmocnění referentky odboru ŽP MěÚ Heleny Šaškové k uzavírání a podepisování smluv
s příslušnými podnikateli pro rok 2020 v předloženém znění;
souhlasila s pokračováním realizace projektu „Hřbitov - stavební a sadovnické úpravy – 2. etapa“, kdy
v rámci projektu bude pokáceno 23 vzrostlých thují occidentalis a 1 thuje plicata na páteřní
komunikaci hřbitova a bude provedena náhradní výsadba v souladu s projektem sadovnických úprav
vypracovaných Bc. Janou Kadlecovou a uložila za účelem realizace shora uvedeného projektu oslovit
odbornou firmu a předložit ke schválení RM;
vzala na vědomí informaci starostky o uplatnění a vyúčtování smluvní pokuty v souladu se Smlouvou
o dílo na projektovou dokumentaci Přístavba školy a novostavba sportovní haly;
vzala na vědomí žádost společnosti InterCora, spol. s r.o., Plzeň, IČ: 47714018 o projednání smlouvy
budoucí kupní nebo kupní smlouvy na odkup pozemků parc. č. pozemku parc. č. 63/1 o výměře 1.301
m2 (ostatní plocha), pozemku parc. č. 63/3 o výměře 1.959 m2 (zahrada), pozemku parc. č. 63/6 o
výměře 771 m2 (ostatní plocha) a pozemku parc. č. 63/7 o výměře 1.158 m2 (ostatní plocha) v kú Starý
Plzenec ve vlastnictví města Starý Plzenec za účelem výstavby obchodního zařízení, nesouhlasila
s návrhem smlouvy a uložila projednat požadavky na výstavbu obchodního zařízení se stavební
komisí a komisí strategického rozvoje a prezentace památek;
vzala na vědomí Zápis školské a kulturní komise č. 7 ze dne 13.01.2020;
vzala na vědomí žádost Římskokatolické farnosti zastoupené paní Ing. Marií Laiblovou o bezplatný
pronájem sokolovny za účelem uskutečnění Dětského maškarního reje v termínu 26. 1. 2020 a
souhlasila s krátkodobou bezúplatnou výpůjčkou tělocvičny v budově sokolovny Masarykovo nám,

č.p. 70 ve Starém Plzenci dne 26. 01. 2020 v době od 13:30 h do 19:00 h Římskokatolické farnosti, za
účelem uskutečnění Dětského maškarního reje;
vzala na vědomí předloženou nabídku na realizaci zakázky malého rozsahu na práce „Starý Plzenecprokácení porostů na pozemcích města parc. č. 395/2, 395/6 k. ú. Starý Plzenec, nad
vodovodem“ a schválila uzavření smlouvy o dílo, v předloženém znění, na realizaci zakázky malého
rozsahu na práce pod názvem „Starý Plzenec - prokácení porostů na pozemcích města parc. č. 395/2,
395/6 v k. ú. Starý Plzenec, nad vodovodem“, se společností HOKAR spol. s r.o., Předenice 63, 332
09 Štěnovice, IČ: 45354456, dle předložené cenové nabídky;
vzala na vědomí žádost společnosti ROBSTAV, k.s. Praha, o prodloužení lhůty realizace stavby
„Starý Plzenec Radyňská ul. 2. etapa – III/180 26“ a schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o
dílo se společností ROBSTAV, k.s. Praha, na realizaci stavby „Starý Plzenec Radyňská ul. 2. etapa –
III/180 26“, jehož předmětem je prodloužení lhůty pro realizaci stavby, v upraveném znění
předloženého návrhu;
vzala na vědomí informaci starostky o žádosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na
základě podnětu k přezkoumání postupu zadavatele, tj. města Starý Plzenec, při zadávání veřejné
zakázky „Projektová dokumentace Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly“ a výzvy
k zaslání dokumentace o zadávacím řízení a výsledek šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
při zadávání veřejné zakázky „Projektová dokumentace Přístavba základní školy a novostavba
sportovní haly“ a sdělení ÚOHS, že po provedeném šetření obsahu podnětu ve spojitosti s příslušnými
podklady týkajícími se veřejné zakázky neshledal ÚOHS žádné důvody pro zahájení správního řízení;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na dodávky pod názvem
„STARÝ PLZENEC – POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILU PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU“,
schválila Oznámení výběrového řízení pro uvedenou veřejnou zakázku včetně příloh a jmenovala
komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu
na dodávky pod názvem „STARÝ PLZENEC – POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILU PRO
PEČOVATELSKOU SLUŽBU“ ve složení - členové: Bc. Lucie Soukupová, Květoslava Vraštilová,
Jan Král; náhradníci: Ing. Jaroslava Konvalinková, Ing. Radek Hroch, Ing. Štěpánka Potůčková, DiS.;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem
„Radnice Starý Plzenec – oprava fasády“, 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 „Radnice Starý Plzenec – oprava
fasády“ ve složení - členové: Ing. Milan Froněk, Ing. Ivo Rada, Květoslava Vraštilová; náhradníci: Jan
Král, Štěpánka Potůčková, Ing. Radek Hroch;
vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Parkour Starý Plzenec – TZ sportovního areálu“,
schvaluje uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek se společností
hřiště.cz, s.r.o., sídlo: Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČO: 28354303, která splnila všechny zadávací
podmínky;

