Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
3. schůze – 12. února 2020
RM
vzala na vědomí návrh úpravy Plánu investic města Starý Plzenec a uložila předložit upravený Plán
investic města Starý Plzenec včetně pravidel zastupitelstvu města k projednání;
vzala na vědomí v působnosti Valné hromady ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, jako jediný společník společnosti
PRONAP s.r.o., IČ: 25248111, se sídlem Jiráskova 1142, 332 02, Starý Plzenec, neauditovaný
hospodářský výsledek společnosti za rok 2019, porovnání objemu výroby plán-skutečnost, plán
objemu výroby na I. čtvrtletí 2020, zápis z porady, ze schůzky se zaměstnanci a dopis společnosti
HasenaAG ohledně budoucích zakázek;
vzala na vědomí Výroční zprávy o činnosti SDH a JSDH Starý Plzenec za rok 2019, informaci
místostarosty o plnění a vyhodnocení Plánu preventivně výchovné činnosti města na úseku požární
ochrany pro rok 2019, schválila Plán preventivně výchovné činnosti města na úseku požární ochrany
pro rok 2020 a uložila seznámit s plánem oba velitele JSDH Starý Plzenec a JSDH Sedlec a nejpozději
do 28.02.2021 předložit RM vyhodnocení plnění tohoto plánu spolu s návrhem plánu preventivně
výchovné činnosti na rok 2021;
vzala na vědomí došlou žádost o dotaci Římskokatolické farnosti Starý Plzenec ve výši 250.000 Kč,
doporučila ZM schválit dle Memoranda o spolupráci poskytnutí dotace v plné výši a uložila předložit
žádost o poskytnutí dotace Římskokatolická farnost Starý Plzenec ve výši 250.000 Kč k rozhodnutí
ZM;
vzala na vědomí cenovou nabídku na roční seč nového hřbitova v roce 2020 předloženou společností
HD Strom s.r.o., Raková 33, pošta Rokycany, PSČ 33701, IČ: 25217267 ve výši 55.100 Kč bez DPH,
souhlasila s cenovou nabídkou v předloženém znění a uložila zajistit objednávku na roční seč dle
předložené nabídky společnosti HD Strom s.r.o., Raková 33, pošta Rokycany, PSČ 33701, IČ:
25217267;
vzala na vědomí předběžnou informaci tajemníka MěÚ o tom, že v rámci vyhlášeného dotačního
programu „Zaměstnanost“, výzva č. 92 „Efektivní veřejná správa“ byla schválena dotace na tvorbu a
aktualizaci strategických dokumentů města a zavádění nových komunikačních nástrojů směrem
k občanům města a schválila uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Starý Plzenec a společností
DOMOZA projekt s.r.o., Teslova 1202/3, Plzeň, IČ: 28145089 v předloženém znění, jejímž
předmětem je administrace výběrového řízení a monitoring projektu;
vzala na vědomí žádost o souhlas k provádění geologických prací na pozemcích města v rámci akce
„I/20 Losiná – obchvat podrobný GTP“, dle předložené žádosti společností Pragoprojekt a.s. a
souhlasila se vstupem na pozemky města společnosti Pragoprojekt a.s. ve věci „I/20 Losiná – obchvat
podrobný GTP“, dle předložené žádosti v návaznosti na § 2 f), zák. 416/2019 Sb. na pozemcích č.
396/1, 298/1, 297 a 1438/26;
vzala na vědomí nabídku společnosti Hydropol ČR, spol. s r.o., nám. Svobody 133/31, 769 01
Holešov, IČ: 25338901 na odvlhčení zdiva objektu ZŠ a MŠ Sedlec, souhlasila na základě
provedeného průzkumu objektu se zkušební instalací 2 ks přístroje Hydrodry společností Hydropol
ČR, spol. s r.o., nám. Svobody 133/31, 769 01 Holešov, IČ: 25338901 a schválila smlouvu
v předloženém znění se společností Hydropol ČR, spol. s r.o., nám. Svobody 133/31, 769 01 Holešov,
IČ: 25338901;
vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Sedlec, ulice Na Potocích a Střední - vodovod“ 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, 301 00 Plzeň, IČ: 00884839, která
předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě nejnižší nabídkové ceny při splnění všech
zadávacích podmínek;
schválila ceník za odložení odpadů k ekologické likvidaci ve sběrném dvoře;

souhlasila, na základě cenové nabídky společnosti HD Strom s.r.o., IČ: 25217267 se sídlem Raková
čp. 33, pošta Rokycany, PSČ 33701, se zadáním pokácení vzrostlých thují v počtu 25 ks a výsadbou
nových stromů na hřbitově ve Starém Plzenci v souladu s projektem sadovnických úprav hřbitova;
souhlasila, na základě cenové nabídky společnosti HD Strom s.r.o, IČ: 25217267 se sídlem Raková
čp. 33, pošta Rokycany, PSČ 33701 se zadáním zajištění celoroční péče o starý hřbitov uvedenou
společností, která park na Starém hřbitově zakládala;
vzala na vědomí informaci o zjištění špatného stavu některých dřevin rostoucích na pozemcích města
a jejich seznam s odůvodněním v předloženém znění a souhlasila s jejich pokácením a náhradní
výsadbou nových vhodných dřevin:
stanovila návrh programu jednání 13. zasedání ZM dne 24.02.2020;
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 přijatých usnesení RM č. 586/2019 a 17/2020, vyjádření žadatele
XXXXX k požadavku města směnit části pozemků parc. č. 46/3 města a parc. č. st. 29 ve vlastnictví
žadatele, vše v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, dle předloženého situačního snímku odborem výstavby
a protinávrh kupní ceny ve výši 1.000 Kč a uložila, dle usnesení RM č. 586/2019, 17/2020 a po
splnění legislativních podmínek, předložit všechny podklady včetně vyjádření žadatele k rozhodnutí
ZM;
vzala na vědomí, v souladu s uzavřenou Smlouvou budoucí kupní ze dne 05.08.2019 (usnesení ZM
č. 05.13/2019 ze dne 29.04. 2019), odsouhlasený návrh vlastní Kupní smlouvy na koupi geometricky
oddělených pozemků s novým parc. č. 304/19, 304/18, 332/8 a 332/9 dle GP č. 968-122/2019 a parc.
č. 304/20 dle GP č. 976-122/2019 a celého pozemku parc. č. 304/15, vše v k. ú. Sedlec u Starého
Plzence, mezi společností FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s.
IČ: 24175013 a městem a uložila, v souladu s přijatým usnesením RM č. 587/2019, předložit

návrh Kupní smlouvy ke schválení na nejbližší jednání ZM;
vzala na vědomí, v souladu s uzavřenou Plánovací smlouvou ze dne 30.06.2017, návrh Smlouvy
o převodu pozemku parc. č. 233/51 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence a Technické infrastruktury vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace, veřejného osvětlení a komunikace dle § 2055 (bezúplatně)
a násl. zák.č. 89/2012 Sb., “občanský zákoník“ a Smluv o zřízení služebností, a to k tíži a ve prospěch
nabývaného pozemku parc. č. 233/51 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence městem, mezi zmocněncem
XXXXX zastupující Převodce - spoluvlastníci XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXXX a
městem Starý Plzenec a uložila předložit návrh citovaných smluvních dokumentů ke schválení
na nejbližší jednání ZM;
vzala na vědomí žádost SK Starý Plzenec o odpuštění poplatků za energie spotřebované při pořádání
tradičního plesu staroplzeneckých fotbalistů a sdělila, že požadované rozhodnutí není v kompetenci
Rady města, jedná se o smluvní vztah mezi nájemcem Lidového domu panem Michalem Žákem a
pořadatelem akce SK Starý Plzenec;
nesouhlasila s předloženými nabídkami na konání městských slavností;
vzala na vědomí informaci starostky města o postupu prací na přípravě architektonicko - urbanistické
soutěže na centrum města;

