Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
5. schůze – 11. března 2020
RM
vzala na vědomí Zápis komise lesní ze dne 28.02.2020 v předloženém znění;
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:
hospodářský výsledek společnosti k 31.01.2020, objem výroby dle zákazníků za měsíc únor, stav
úvěrů k 31.12.2019, zápisy ze služebních cest, přehled stavu úvěrů a výše splátek k 31.12.2019, knihu
došlých faktur, sestavy dle objemů a dodavatelů a projekt na výstavbu haly na velkoplošný materiál s
odůvodněním jeho realizace;
vzala na vědomí zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební
práce „Hrad Radyně – stavební úpravy vnějšího obvodového pláště“ a schválila uzavření Smlouvy o
dílo ve znění přílohy č. 1 Zadávací dokumentace a výzvy k podání nabídek se společností ZOLT CZ
spol. s r.o., Kruhová 90/2, 301 00 Plzeň – Radobyčice, IČ: 27989208, která předložila ekonomicky
nejvýhodnější nabídku na základě nejnižší nabídkové ceny při splnění všech zadávacích podmínek;
vzala na vědomí Protokol o veřejnosprávní kontrole Základní školy Starý Plzenec, příspěvkové
organizace ze dne 28.02.2020 v předloženém znění, provedené Krajským úřadem Plzeňského kraje,
odborem školství, mládeže a sportu;
schválila, podání žádosti o dotaci v rámci Programu péče o krajinu v roce 2020 z rozpočtu MŽP AOPK ČR, na projekt Starý Plzenec – tůně, dle předloženého návrhu;
schválila podání žádosti o dotaci z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
Plzeňského kraje v roce 2020 pro JSDH Sedlec na věcné vybavení;
schválila podání žádosti o dotaci z programu Podpora jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí
Plzeňského kraje v roce 2020 pro JSDH Starý Plzenec na věcné vybavení;
vzala na vědomí cenovou nabídku od společnosti DuaServices s.r.o., Maroldova 1975, 272 01
Kladno, IČ.: 02414970 na dodání sanitárního kontejneru s vybavením a schválila uzavření kupní
smlouvy se společností DuaServices s.r.o. Maroldova 1975, 272 01 Kladno, IČ.: 02414970 na dodání
sanitárního kontejneru s vybavením, v upraveném znění;
schválila zadání provedení autorského dozoru a technické pomoci při realizaci stavebních prací na
zakázce malého rozsahu pod názvem „Hrad Radyně – stavební úpravy vnějšího obvodového pláště“
pro rok 2020 společnosti Ateliér Soukup Opl Švehla s.r.o, Klatovská třída 11, 301 00 Plzeň, IČ:
25229869, dle předložené nabídky;
schválila dohody o oprávněné osobě k účtování vodného a stočného v objektech v majetku města č.p.
99 Školní ulice v Sedlci, č.p. 194 Havlíčkova ulice, č.p. 50 Žižkova ulice, č.p. 292 Smetanova ulice a
č.p. 1143 Svatopluka Čecha, Starý Plzenec v předloženém znění;
vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Zateplení jižní fasády radnice“ a schválila uzavření
smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek se společností VORÁČEK stavby s.r.o.,
Purkyňova 573/13, 301 00 Plzeň, IČ: 25227912, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku
na základě nejnižší nabídkové ceny při splnění všech zadávacích podmínek;
souhlasila, na žádost RC OFFROAD KLUBU Plzeň, zapsaný spolek, Brněnská 1067/20, IČ:
01279653, s pořádáním Mistrovství České republika RC Truck Trial modelů v prostoru bývalého
lomu pod hradem Radyně na pozemku parc. č. 298/1 v k. ú. Starý Plzenec v roce 2020, dne
22.08.2020 od 08:00 h do 18:00 h s podmínkou zajištění hygienických požadavků (dostatečného počtu
přenosných WC), řádné pořadatelské služby, úklidu využívaného prostoru bezprostředně po každé
akci a dodržení nočního klidu po 22:00 h;
schválila, na žádost ředitelky Mateřské školy Starý Plzenec, Vrchlického 853, příspěvkové
organizace, povolení výjimky z počtu dětí v Mateřské škole podle § 23 odst. 3, zák. č. 561/2004 Sb.,

školského zákona ve znění pozdějších změn a doplňků a § 2, odst. 2, vyhlášky č. 14/2005 Sb. o
předškolním vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, v běžné třídě z 24 dětí na 28 dětí;
zakázala, na doporučení Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, s účinností od 13.03.2020 do
odvolání, osobní přítomnost dětí v Mateřské škole Starý Plzenec, Vrchlického 853, příspěvkové
organizaci, Základní škole a mateřské škole Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvkové organizaci a žáků v
Základní umělecké škole Starý Plzenec, Raisova 2, příspěvkové organizaci;
souhlasila s bezúplatným převodem osobního vozidla ŠKODA OCTAVIA, VIN: TMBBL21U12260
3592, RZ: 1P0 4281 z majetku Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje do majetku města
Starý Plzenec pro potřeby JSDH Starý Plzenec;

