Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
4. schůze – 26. února 2020
RM
vzala na vědomí zprávu o hodnocení nabídek a protokol o posouzení splnění podmínek účasti
ve výběrovém řízení u vybraného dodavatele zakázky malého rozsahu na dodávku „STARÝ
PLZENEC – POŘÍZENÍ ELEKTROMOBILU PRO PEČOVATELSKOU SLUŽBU“ a schválila
uzavření Kupní smlouvy ve znění přílohy č. 2 oznámení výběrového řízení se společností AUTO
HORNÁT s.r.o., U Velkého rybníka 2074/121, 323 00 Plzeň - Bolevec, IČ: 26389835, která předložila
ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě nejnižší nabídkové ceny při splnění všech zadávacích
podmínek (usnesení RM č. 102/2019, 501/2019, 47/2020);
schválila, na žádost ředitelky ZŠ Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54, příspěvková organizace
změnu zápisu do rejstříku škol a školských zařízení, s účinností od 01.03.2020, v předloženém znění;
vzala na vědomí přehled odběru kameniva včetně účelu jeho využití za rok 2019 a předložené cenové
nabídky kameniva pro rok 2020 a schválila uzavření kupní smlouvy č. C0025697/20 se společností
CEMEX Sand, k.s., Masarykovo nám. 207, Napajedla, IČ: 47906201, jejímž předmětem je odběr
kameniva v provozovně Nové Mitrovice – Mítov podle potřeb města pro rok 2020, v předloženém
znění;
vydala novou vnitřní směrnici č. 1/2020 „Uzavírání smluv a jejich evidence“ v předloženém znění
s účinností od 01.03.2020;
vzala na vědomí výroční zprávu společnosti Plzeňské služby s.r.o., správa nemovitostí, provozovna
V Malé Doubravce 30, Plzeň, IČ: 27980502, za rok 2019;
vzala na vědomí žádost JSDH Starý Plzenec a schválila uvolnění finančních prostředků z rozpočtu
JSDH Starý Plzenec pro rok 2020 na zajištění zateplení stropu hasičské zbrojnice, v částce 50.050 Kč
včetně DPH;
vzala na vědomí došlou žádost o dotaci na dopravní obslužnost subjektu Plzeňský kraj ve výši
229.725 Kč, uložila předložit žádost o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost subjektu Plzeňský
kraj ve výši 229.725 Kč k rozhodnutí ZM a doporučila ZM schválit poskytnutí dotace v plné výši;
schválila uzavření SoD na zpracování technické studie na akci "Sedlec, ulice Smetanova v úseku
Pastýřská - Školní", se společností STAVplan-CZ s.r.o. Ostrovní 15/5, Doudlevce, 301 00 Plzeň, IČ:
05299195 v upraveném znění předloženého návrhu;
jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku
malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Výměna zdroje vytápění v ZŠ a MŠ Starý Plzenec,
Sedlec č.p. 81“ ve složení členové: Petra Zajíčková, Květoslava Vraštilová, Ing. Ivo Rada a
náhradníci: Veronika Lisznerová, Ing. Milan Froněk, Ing. Josef Koželuh;
schválila uzavření Smlouvy č. 05142020 mezi Městem Starý Plzenec a Plzeňským krajem o
poskytnutí účelové dotace „Podpora sociálních služeb dle § 101a zákona o sociálních službách,
Plzeňský kraj“ pro rok 2020 v předloženém znění;
vzala na vědomí nutnost jednotné výstavby základů k urnovým hrobům na nově vytýčeném
prostranství a potřebu vysypání štěrku před hroby pro snadnou obslužnost jejich nájemců a
návštěvníků. Zpevnění plochy je nezbytné i na protilehlé straně podél stávajících urnových hrobů,
souhlasila, aby na místě určeném pro urnové hroby byly připraveny zděné základy včetně zpevněné
plochy před nově vzniklými místy a současně došlo ke zpevnění plochy na protilehlé straně před již
stávajícími hroby, tak jak je vyznačeno na přiloženém situačním plánku a uložila, zajistit poptávku po
zhotoviteli včetně cenové nabídky a předložit RM ke schválení;
souhlasila, na základě žádosti velitele JSDH Sedlec, s provedením výměny dvou oken v budově
hasičské zbrojnice v Sedlci dle nabídky společnosti OKNOSTYL group s.r.o. Tišnovská 51, 664 34
Kuřim, IČ: 27689719, za částku 14.951 Kč včetně DPH, která bude hrazena z prostředků JSDH Sedlec
pro rok 2020,
schválila uzavření Smlouvy o dílo na realizaci uvedené zakázky mezi městem a společností
OKNOSTYL group s.r.o. Tišnovská 51, 664 34 Kuřim, IČ: 27689719, v předloženém znění;

souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem
„Zateplení jižní fasády radnice“, schválila Výzvu k podání nabídek pro uvedenou veřejnou zakázku
včetně příloh v upraveném znění předloženého návrhu a jmenovala komisi pro otevírání obálek s
nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod
názvem „Zateplení jižní fasády radnice“ ve složení - členové: Ing. Ivo Rada, Marek Vávra, Květoslava
Vraštilová; náhradníci: Jan Král, Ing. Štěpánka Potůčková, Ing. Radek Hroch;
vzala na vědomí, na základě přijatého usnesení RM č. 39/2020, nabídku XXXXX na provedení
terénní prohlídky s dalšími vysvětlujícími argumenty pro prodej požadovaných pozemků parc. č.
249/7 a 249/9 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, a informace o provedeném šetření na místě a uložila,
provést dle nabídky žadatelů, opět šetření na místě za účasti žadatelů a znovu předložit RM;
vzala na vědomí, na základě přijatého usnesení RM č. 40/2020 informace o provedeném šetření
na místě dne 06.02.2020, uložila, dle místního šetření včetně provedené fotodokumentace, projednat
s žadatelem podmínky pronájmu a znovu předložit k rozhodnutí RM;
vzala na vědomí, na základě přijatého usnesení RM č. 41/2020 informace o provedeném šetření
na místě dne 06.02.2020 a projednání se ŽP a uložila, na základě provedeného šetření na místě a
informace ŽP (předmětný pozemek parc. č. 198/11 v k. ú. Starý Plzenec je vedený jako menší
chráněné území, rozsáhlé chráněné území), vyžádat si stanovisko od Magistrátu města Plzně, ochrana
krajiny k evidované žádosti a k požadavku města projednat spolupráci obou institucí při realizaci
záměrů využití a údržby předmětného území v souladu s legislativou, informovat o postupu žadatele a
poté předložit RM;
vzala na vědomí informaci o úmrtí smluvních nájemců na pronájem/pacht pozemku:
1) XXXXX, Nájemní smlouva účinná od 01.01.1992 v platném znění pozdějších Dodatků =
ukončení platnosti smlouvy ke dni 28.12.2019, pronájem části pozemku parc. č. 211/1 v k. ú.
Starý Plzenec za zahrádkářským účelem na dobu neurčitou a informaci o úhradě nájemného
na rok 2020 dne 24.02.2020 na jméno XXXXX (totožné údaje = jméno a adresa nájemce)
na pronájem/pacht nebytových prostor:
1) XXXXX, Smlouva o pronájmu nebytových prostor ze dne 23.01.2008 v platném znění
pozdějších Dodatků, ukončení platnosti smlouvy ke dni 29.01.2020, pronájem místnosti
na pozemku parc. č. st. 1182 v k. ú. Starý Plzenec jako skladovacích prostor,
2) XXXXX, IČO: 15753563, Smlouva o pronájmu nebytových prostor Zn. 11/9 ze dne
30.07.1999 v platném znění Dodatku č. 4 uzavřeného dne 01.08.2018 = ukončení platnosti
smlouvy ke dni 09.01.2020, pronájem plechové garáže v Sokolovně na pozemku parc. č. st.
1597 v k. ú. Starý Plzenec a informaci XXXXX o úmrtí manžela a žádost spoluuživatele
XXXXX o pronájem skladových prostor,
uložila zajistit právní ukončení smluvních dokumentů dle platné legislativy včetně zajištění vyklizení
pronajatých nemovitostí;
vzala na vědomí, žádost XXXXX o souhlas s parkováním osobního vozidla na pozemku města
s parcelním číslem 1387/1 v k. ú. Starý Plzenec a uložila, z důvodu existence účelové komunikace,
vyžádat si stanovisko k požadavku vedoucího OHI, Stavby a investice a vedoucího OV, ÚPD a správa
místních komunikací v samostatné působnosti a předložit RM;
vzala na vědomí, informaci o množících se telefonických stížnostech na návštěvníky restauračního
zařízení v Sedlci, respektive sezónní předzahrádky pro občerstvení na části pozemku města parc. č.
290/2 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence a uložila, upozornit nájemce předmětného pozemku, na
množící se stížnosti občanů v Sedlci na opakující se nevhodné chování a rušení nočního klidu v okolí
restauračního zařízení;
schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-0015739/VB/001 na pozemku města parc. č. 375/1 v k. ú. Starý Plzenec, se
společností ČEZ Distribuce a. s. v upraveném znění předloženého návrhu;
vzala na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Starý Plzenec, příspěvková organizace, uzavření
školy v době od 27.02.2020 do 06.03.2020 z důvodu vysokého počtu onemocnění dětí (65%) akutními
respiračními chorobami;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem
„Opravy místních komunikací – 1. 28. října (Dobrovského po ul. Tomáškova), 2. Boženy Němcové
(úsek od Radyňské ul. po ul. Sládkovu) vč. chodníků před BJ mezi ul. Hálkova a 28. října“, schválila
Výzvu k podání nabídek pro uvedenou veřejnou zakázku včetně příloh v upraveném znění

předloženého návrhu a jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení
nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Opravy místních komunikací – 1.
28. října (Dobrovského po ul. Tomáškova), 2. Boženy Němcové (úsek od Radyňské ul. po ul.
Sládkovu) vč. chodníků před bytovým domem mezi ul. Hálkova a 28. října“ ve složení - členové: Ing.
Ivo Rada, Marek Vávra, Květoslava Vraštilová; náhradníci: Jan Král, Štěpánka Potůčková, Ing. Radek
Hroch;
souhlasila, s podáním žádosti o udělení nadačního příspěvku z hasičského fondu nadace Agrofert na
nákup vybavení pro JSDH Sedlec;

