Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
2. schůze – 29. ledna 2020
RM
souhlasila v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“, s vyvěšením tibetské vlajky na stožáru
města na Masarykově náměstí dne 10.03.2020;
vzala na vědomí informaci a záznamy zúčastněných stran o mimořádné události, ke které došlo dne
16.01.2020 v dopoledních hodinách v mateřské škole Základní a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec
81, příspěvkové organizace, nekontrolovaným vzdálením dítěte z objektu školy a uložila, vzhledem k
závažnosti věci a rozporům v popisu události jednotlivých zúčastněných stran, vyžádat prověření
události, zaslání stanoviska ze strany České školní inspekce a prověřit zabezpečení areálu mateřské
školy v Sedlci a ve Starém Plzenci;
schválila smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení
stavby včetně inženýrské činnosti pro společné územní rozhodnutí a stavební povolení na akci
„Cyklostezka Starý Plzenec – Šťáhlavy“ I. etapa, se společností D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o.,
IČ: 26388791, Útušice 66, Štěnovice, v upraveném znění předloženého návrhu;
schválila zadání realizace akce se společností H O K A R, spol. s r. o., č.p. 63, 332 09 Předenice,
IČ: 45354456, na realizaci zakázky malého rozsahu na stavební práce „Starý Plzenec – Oprava
propustku a asfaltových ploch na křižovatce ulic Lesní, Nad Roklí a Na Bělidle za cenu dle předložené
nabídky;
schválila zadání realizace akce se společností SÝKORA KOVO, s.r.o., Luční 778, 332 02 Starý
Plzenec, IČ: 25236415, dle předložené nabídky na realizaci zakázky malého rozsahu na výrobu a
osazení zábradlí na křižovatce ulic Lesní a Nad Roklí v k. ú. Sedlec;
schválila smlouvu o poradenské činnosti a technické pomoci v oboru dopravních řešení a dopravních
staveb se společností D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., IČ: 26388791, Útušice 66, Štěnovice,
v upraveném znění předloženého návrhu;
vzala na vědomí novou žádost XXXXX o prodej pozemků parc. č. 249/7 a 249/9 v k. ú. Sedlec u
Starého Plzence za účelem vybudování vodní tůně podle „Projektu obnovy vodní Tůně pod strání“,
nedoporučila na základě přijatého usnesení ZM č. 18.10/2017 ze dne 18.09.2017 a uložila předložit k
rozhodnutí ZM;
vzala na vědomí žádost XXXXX o pronájem částí pozemků parc. č. 465/6, 464/4, 464/3 a 465/8 v k.
ú. Starý Plzenec v Bezručově ulici za účelem uskladnění kontejnerů a stavebního materiálu a uložila,
provést šetření na místě za účasti vedení města a dotčených odborů a předložit RM;
vzala na vědomí žádost XXXXX o pronájem či jiný právní vztah pozemku parc. č. 198/11 v k. ú.
Starý Plzenec za účelem jeho obnovy a údržby a uložila, provést šetření na místě za účasti vedení
města a dotčených odborů, vyžádat si stanovisko odboru ŽP a předložit RM;
souhlasila se zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení na akci „Starý Plzenec –
rekonstrukce chodníku na pozemku parc. č. 347/9 v k. ú. Starý Plzenec“ Ing. Janem Arnetem,
Tomanova 12, Plzeň, IČ: 88823750, dle předložené nabídky;
vzala na vědomí předloženou nabídku na provedení zpracování projektové dokumentace k realizaci
stavby „Chodník – Starý Plzenec – Sedlec, II. etapa“ zpracovanou paní Janou Přibáňovou,
Karlovarská 922/ 82, 323 00 Plzeň, IČ: 41683170 a schválila smlouvu o dílo na zhotovení projektové
dokumentace pro akci „Chodník – Starý Plzenec – Sedlec, II. etapa“ s paní Janou Přibáňovou,
Karlovarská 922/82, 323 00 Plzeň, IČ: 41683170, podle předložené nabídky, v upraveném znění
předloženého návrhu.
zrušila účinnost Sazebníku úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. schváleného
usnesením RM č. 171 ze dne 01.04.2015 a stanovila nový Sazebník úhrad za poskytování informací
podle zákona č. 106/1999 Sb. pro období od 01.02.2020 do 31.12.2020;
schválila uzavření dodatku č. 1 k Dohodě o možnosti využití sběrného dvora ve Starém Plzenci mezi
městem Starý Plzenec a obcí Mokrouše, Mokrouše 47, IČ: 00574309, v předloženém znění, jehož
předmětem je aktuální ceník k využití sběrného dvora ve Starém Plzenci pro občany obce Mokrouše;

schválila uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností HD STROM s.r.o., Raková čp. 33,
337 01 pošta Rokycany, IČO: 25217267, v předloženém znění, jehož předmětem je prodloužení
termínu dokončení prací na akci „SEDLEC - PARK“;
vzala na vědomí protokol o otevírání obálek a protokol o I. jednání hodnotící komise zakázky malého
rozsahu na dodávku „STARÝ PLZENEC – POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILU PRO
PEČOVATELSKOU SLUŽBU“, zrušila výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na dodávky pod
názvem „STARÝ PLZENEC – POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILU PRO PEČOVATELSKOU
SLUŽBU“, uložila vyhlásit nové výběrové 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.;

