Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
6. schůze – 25. března 2020
RM
schválila účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ Starý Plzenec k 31.12.2019 a převedení
hospodářského výsledku ve výši 5.981,62 Kč do rezervního fondu podle návrhu ředitelky školy;
schválila účetní závěrku příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Sedlec k 31.12.2019 a rozdělení
hospodářského výsledku ve výši 95.336,18 Kč převedením 50.000 Kč do rezervního fondu a
45.336,18 Kč do fondu odměn podle návrhu ředitelky školy;
schválila účetní závěrku příspěvkové organizace ZUŠ Starý Plzenec k 31.12.2019 a rozdělení
hospodářského výsledku ve výši 30.619,85 Kč převedením 24.495,88 Kč do rezervního fondu a
6 123,97 Kč do fondu odměn podle návrhu ředitele školy;
schválila účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřské školy Starý Plzenec k 31.12.2019 a
rozdělení jejího hospodářského výsledku ve výši 223.324,47 Kč převedením 134.024,47 Kč do
rezervního fondu a 89.300 Kč do fondu odměn dle návrhu ředitelky školy;
souhlasila se zajištěním tradiční pravidelné autobusové dopravy občanů na místní hřbitov v období
květen – říjen 2020 za jednotné jízdné 10 Kč společností ČSAD autobusy Plzeň, a. s. a uložila
objednat autobus a informovat občany obvyklým způsobem;
vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Opravy místních komunikací – 1. 28. října (úsek
Dobrovského po ul. Tomáškova), 2. Boženy Němcové (úsek od Radyňské ul. po ul. Sládkovu) vč.
chodníků před BJ mezi ul. Hálkova a 28. října“ a schválila uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy
č. 4 výzvy k podání nabídek se společností EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň,
IČ: 64830551, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě nejnižší nabídkové ceny
při splnění všech zadávacích podmínek;
vzala na vědomí nabídky na zhotovení propojení vodovodního řadu v ulici Tovární, Sedlec, a to
společnosti BK-INVESTIS spol. s r.o. a společnosti HOKAR spol. s r.o. a schválila uzavření Smlouvy
o dílo se společností HOKAR, spol. s r.o., Předenice 63, IČ 45354456, která podala výhodnější
cenovou nabídku na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Sedlec, ulice Tovární –
propojení vodovodů“ ve znění předloženého návrhu;
rozhodla o zrušení kulturních, společenských a sportovních akcí města a odložení zahájení
návštěvnické sezony památek města do odvolání, z důvodu vyhlášení nouzového stavu v souvislosti
s prokázáním výskytu koronaviru SARS CoV-2 na území ČR;
vzala na vědomí, na základě přijatého usnesení RM č. 85/2020 informaci o projednání smluvních
podmínek pronájmu se žadatelem XXXXX, souhlasila s požadovaným pronájmem částí pozemků
parc. č. 465/4, 464/4, 464/3 a 465/8 v k. ú. Starý Plzenec o velikosti cca 1 500 m2 na dobu neurčitou
od 01.05.2020 s tříměsíční výpovědní lhůtou za měsíční nájemné 800 Kč, od roku 2021 zvyšované o
státem uznanou míru inflace XXXXX, za účelem umístění kontejnerů a stavebního materiálu za
podmínky provedení celkové úpravy pozemků na náklady nájemce a uložila, informovat nájemce
XXXXX o rozhodnutí RM, zveřejnit záměr města, a po uplynutí zákonné lhůty a v případě, že se
nepřihlásí jiný zájemce a nebudou připomínky, uzavřít příslušnou nájemní smlouvu dle stanovených
podmínek;
schválila, v souvislosti s Usnesením Vlády ČR ze dne 14.03.2020 č. 211 o přijetí krizového opatření,
prodloužení splatnosti nájemného o 3 měsíce, splatného v měsících dubnu až červnu 2020, za užívání
prostor ve vlastnictví města Starý Plzenec fyzickými nebo právnickými osobami, které ke dni
13.03.2020 provozovaly v provozovnách umístěných v těchto prostorách živnost a zároveň přerušily
nebo omezily v provozovnách provoz na základě citovaného Usnesení Vlády ČR;
schválila podání žádosti o dotaci do dotačního titulu Plzeňského kraje pod názvem „Odstraňování
havarijních stavů a naléhavé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020“, na realizaci projektu „ Provedení
izolací obvodového zdiva 1. PP budovy ZŠ a MŠ Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvkové organizace;

vzala na vědomí, na základě množících se případů vkladových podání na katastr nemovitostí týkající
se pozemku města parc. č. st. 1523 pod bytovým domem čp. 1013 ve vlastnictví jiných vlastníků
a korespondence s předsedkyní Společenství vlastníků jednotek pro dům č.p. 1013 Herejkova, Starý
Plzenec IČ: 05533716, vyplývající potřebu zahájit řešení převodu pozemku města parc. č. st. 1523
v k. ú. Starý Plzenec na němž stojí bytový dům čp. 1013, souhlasila se zahájením úkonů směřujících
k rozhodnutí o převodu pozemku parc. č. st. 1523 na něm stojícím bytovém domu čp. 1013 dle výše
spoluvlastnických podílů na bytových jednotkách všech spoluvlastníků bytového domu čp. 1013, v k.
ú. Starý Plzenec a uložila, zajistit znalecký posudek o ceně v místě a čase obvyklé pozemku parc. č. st.
1523, na němž stojí bytový dům čp. 1013 v k. ú. Starý Plzenec a poté znovu předložit RM;
schválila přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního titulu 2019 Podpora ochrany lesa PK
v rámci dotačního programu Podpora ochrany lesa v PK 2017+ a uzavření smlouvy o poskytnutí
účelové dotace s Plzeňským krajem č. 49362019 v předloženém znění;
vzala na vědomí informaci SFŽP formou depeše v ISKP o vyčerpání alokace finančních prostředků
v 61. výzvě, PO 5, SC 5.2 a možnosti podat žádost o dotaci do 146. výzvy, PO 5, SC 5.1 aktivita c)
„Výstavba nových veřejných budov v pasivním energetickém standardu“ a schválila podání žádosti o
dotaci do 146. výzvy, PO 5, SC 5.1 aktivita c) „Výstavba nových veřejných budov v
pasivním energetickém standardu“ na projekt „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly
Starý Plzenec“;
souhlasila s přijetím finančního daru do Krizového fondu rozpočtu města od společnosti THE THAO
NGUYEN, IČ: 282 14 684 se sídlem Luční 842, Třemošná ve výši 6.000 Kč a společnosti LEO
NGUJEN s.r.o., IČ: 067 36 696 se sídlem Máchova 819, Starý Plzenec ve výši 10.000 Kč;
vzala na vědomí návrh cen vodného a stočného s nižší 10 % sazbou DPH s účinností od 1. 5. 2020
s tím, že cena vodného bez DPH ve výši 44,00 Kč/m3 a stočného bez DPH ve výši 43,50 Kč/m3 se
nemění;

