Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
8. schůze – 22. dubna 2020
RM
souhlasila s konáním městských slavností dne 29.08.2020, schválila návrh rozpočtu a programu
konání městských slavností ve znění předloženého návrhu a uložila uzavřít příslušné smlouvy
k zajištění programu městských slavností, jak je shora uvedeno;
vzala na vědomí oznámení ředitelky MŠ Starý Plzenec a MŠ Sedlec o zápisu k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2020/2021, který se v MŠ Starý Plzenec uskuteční od 04.05.2020 –
12.05.2020, a v MŠ Sedlec od 05.05.2020 – 06.05.2020, na základě doporučení MŠMT a vzhledem
k mimořádným opatřením v ČR bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole, podáním
žádosti stanoveným způsobem;
schválila přijetí finančního příspěvku ve výši 34.353 Kč ze státního rozpočtu z kapitoly Ministerstva
zemědělství ČR, za účelem obnovy, zajištění a výchovy lesních porostů do 40 let věku;
vzala na vědomí zápis Sportovní komise a došlé žádosti subjektů o dotaci, schválila poskytnutí
dotace subjektům v upravené výši dle předloženého návrhu Sportovní komise, kde bylo přihlíženo
k počtu registrovaných staroplzeneckých dětí a omezenému množství finančních prostředků:
Tělocvičná jednota Sokol Starý Plzenec (oddíl stolního tenisu) ve výši 15.000 Kč, Český kynologický
svaz ZKO Starý Plzenec - 200 ve výši 14.000 Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sedlec ve výši
30.000 Kč, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Starý Plzenec ve výši 10.000 Kč, OLYMP
FLORBAL z.s.ve výši 11.000 Kč, JUDO DRAGONS II ve výši 11.000 Kč, Jitka Vávrová - Sdružení
rodičů Na Vršku ve výši 20.000 Kč, TJ Spartak Sedlec z.s. - oddíl HMB šermíři ve výši 5.000 Kč, TJ
Spartak Sedlec z.s. - oddíl hokej Sedlec ve výši 8.000 Kč, TJ Spartak Sedlec z.s. - oddíl tenisu ve výši
30.000 Kč, SK SPORT team DOLI Starý Plzenec z.s. ve výši 25.000 Kč, Taneční škola Filip
Gregoriades z.s.ve výši 18.000 Kč, Martin Makovec - Snowboardcross ve výši 1.000 Kč, Jakub Pašek
- Plovárna Starý Plzenec ve výši 10.000 Kč, ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Starý Plzenec z.s. ve
výši 3.000 Kč, souhlasila s uzavřením Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace těmto subjektům
ve schválené výši, nesouhlasila s poskytnutím dotace FO Věře Kojanové, z důvodu možnosti pořízení
gymnastického vybavení z jiných zdrojů města a následného zařazení do majetku města, uložila
předložit žádosti o poskytnutí dotací přesahujících 50.000 Kč k rozhodnutí ZM a doporučila ZM dle
návrhu Sportovní komise poskytnutí dotací takto: SK Starý Plzenec z.s. ve výši 235.000 Kč, TJ
Spartak Sedlec z.s. (oddíl rychlostní kanoistiky) ve výši 120.000 Kč, HK Bohemia Sekt Starý Plzenec
z.s. ve výši 55.000 Kč;
schválila darovací smlouvu mezi městem Starý Plzenec a společností Bohemia Sekt, s.r.o. Starý
Plzenec, jejímž předmětem je darování 1 410 ks roušek, v předloženém znění;
vzala na vědomí žádost společnosti HD STROM s.r.o., Raková 33, IČ: 25217267 o prodloužení
termínu realizace zakázky „Sedlec – park“ v souvislosti s nouzovým stavem a schválila dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo na akci „Sedlec – park“, jehož předmětem je prodloužení doby realizace, 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 31.03.2020, porovnání objemu výroby dle zákazníků za I. Q 2019 a 2020 a
roční přehled zaměstnanosti za I. Q 2020 a informaci jednatelky společnosti o zpracování krizového
plánu, který bude předložen do 27.04.2020;
stanovila, od 01.05.2020 do odvolání provoz sběrného dvora odpadů takto: pondělí a středa 14:00 –
18:00 h, sobota 09:00 – 13:00 h;
vzala na vědomí, informaci o nabytí pozemku parc. č. 233/51 do vlastnictví města ke dni zápisu
vkladu 17.04.2020 k jehož tíži vázne Věcné břemeno cesty a stezky ve prospěch pozemku parc. č.
233/82, jiného vlastníka, a emailovou žádost o součinnost města doručenou dne 19.04.2020 včetně
návrhu Dohody o zrušení tohoto práva spoluvlastníků pozemku parc. č. 233/82, vše v k. ú. Sedlec

u Starého Plzence a uložila, připravit smluvní dokumenty pro zajištění výmazu práva odpovídajícímu
Věcnému břemeni cesty a stezky a znovu předložit RM ke schválení;
vzala na vědomí informaci o pořízení a distribuci ochranných pomůcek občanům města a schválila
přijetí věcných darů ve formě dezinfekčních prostředků a roušek od fyzických a právnických osob dle
tabulky v předloženém znění;
vzala na vědomí žádost občanů z Cihlářské ulice o vybudování vodovodního řadu a veřejného
osvětlení a uložila na základě vyjádření správců sítí zajistit geometrické zaměření jednotlivých
inženýrských sítí v Cihlářské ulici a poté zvolit vhodný postup k možnosti vybudování vodovodního
řadu a veřejného osvětlení v této ulici a předložit ZM;
vzala na vědomí žádost TJ Sokol Nezvěstice o poskytnutí finančního příspěvku, schválila poskytnutí
finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč z rozpočtu města Starý Plzenec na rok 2020 za účelem přispění
do veřejné sbírky vyhlášené TJ Sokol Nezvěstice na rekonstrukci sokolovny, za předpokladu schválení
rozpočtového opatření ZM a uložila předložit na nejbližší jednání ZM;
vzala na vědomí inventarizační zprávu ústřední inventarizační komise o provedené inventarizaci
majetku, závazků a pohledávek města k 31.12.2019 v předloženém znění a uložila předložit
inventarizační zprávu na vědomí na nejbližší zasedání ZM;
vzala na vědomí žádost ředitelky ZŠ a MŠ Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvkové organizace na
výměnu nevyhovujících dveří a schválila uvolnění finančních prostředků z rozpočtu ZŠ a MŠ Starý
Plzenec, Sedlec 81, příspěvkové organizace pro rok 2020 na zajištění výměny nevyhovujících dveří
dle předloženého cenového návrhu;
vzala na vědomí vyúčtování kulturní akce – zábavné rozhlasové talkshow Otázky Tondy Procházky,
která se konala 29. 01. 2020 v Lidovém domě, v předloženém znění;
vzala na vědomí vyúčtování Plesu města a ZŠ Starý Plzenec, který se konal 22. 02. 2020 v Lidovém
domě, v předloženém znění;
vzala na vědomí žádost klientů DPS na dodání a montáž schodišťové sedačky v objektu DPS –
Havlíčkova 194 ve Starém Plzenci a předložené nabídky na dodávku a montáž a doporučila jednat
s žadateli o možnosti přestěhování do volných bytů v přízemí budovy se zajištěním pomoci města;
souhlasila s provedením úpravy podhledu stropu ve výčepu v restauraci Lidového domu – Raisova 2
ve Starém Plzenci, dle cenové nabídky od firmy Tesařství Petr Pelant ve výši 33.900,- Kč včetně
DPH;
vzala na vědomí žádost společnosti PRIME-COM s.r.o., Plzeň, IČ: 07772769, o prodloužení termínu
odevzdání technické studie „II/180 – Starý Plzuenec, Bezručova“ v souvislosti s nouzovým stavem a
schválila dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, jehož předmětem je prodloužení termínu odevzdání
dokumentace ve stupni technické studie „II/180 – Starý Plzenec, Bezručova“, v předloženém znění;

