Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
9. schůze – 28. dubna 2020
RM
stanovila termín zasedání ZM v pondělí dne 11.05.2019 od 17:30 h (pracovní porada členů ZM se
konat nebude);
stanovila návrh programu jednání 14. zasedání ZM dne 11.05.2020;
souhlasila se zadáním výkonu technického dozoru při realizaci zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Sedlec, ulice Na Potocích a Střední - vodovod“, dle předložené nabídky společnosti PILSTAV
s.r.o., Železniční 28, Plzeň, IČ 61778940;
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: Krizový plán
společnosti PRONAP s.r.o, zpracovaný jednatelkou společnosti Ing. Renatou Maškovou v důsledku
poklesu výrobních zakázek z důvodu hospodářského dopadu onemocnění COVID 19, ze dne
24.04.2020 a uložila jednatelce společnosti PRONAP Ing. Renatě Maškové předkládat radě města
pravidelně měsíčně společně s hospodářským výsledkem společnosti vyhodnocení Krizového plánu a
předložit Krizový plán společnosti PRONAP s.r.o na jednání ZM;
vzala na vědomí předložené nabídky na provedení opravy místní komunikace v lokalitě „Podmišky“,
Sedlec u Starého Plzence společností HOKAR spol. s r.o., Předenice 63, 332 09 Předenice, IČ:
45354456 a společnosti SilProMo s.r.o., Radošice, 33501 Nepomuk, IČ: 07788711 a schválila zadání
provedení stavby „Oprava místní komunikace v lokalitě „Podmišky“, Sedlec u Starého Plzence“ dle
předložené nabídky společnosti HOKAR spol. s r.o., Předenice 63, 332 09 Předenice, IČ: 45354456,
zastoupenou jednatelem Pavlem Blahníkem za cenu 399.825,00 Kč bez DPH, tj. 483.788,25 Kč vč.
DPH;
vzala na vědomí Rozbor hospodaření 1-3/2020 a uložila předložit Rozbor hospodaření 1-3/2020
zastupitelstvu města k projednání;
stanovila otevření knihovny, K-Centra a Centra služeb pro turisty na Radyni od 11.05.2020 za
podmínky dodržení bezpečnostních nařízení Vlády ČR;
vzala na vědomí, žádost o změnu nájemce nebytových prostor v bytovém domě čp. 292 ve
Smetanově ulici postaveném na pozemku parc. č. st. 114/2 v k. ú. Starý Plzenec MUDr. Mileny
Pechové ze dne 08.04.2020 na MUDr. Gabrielou Rybářovou, Psychosomatické a terapeutické centrum
s. r. o., Sládkova 981, Starý Plzenec, IČ: 07364199 ke dni 01.07.2020, a závěry z osobního jednání
mezi smluvními stranami a právničkou města ze dne 22.04.2020, souhlasila se změnou nájemce
s účinností od 01.07.2020, za podmínek provozování lékařské praxe v oboru interního lékařství a
uzavřením nové nájemní smlouvy dle platné legislativy a stanovení výše nájemného na částku 1.172
Kč měsíčně s každoroční inflační doložkou, na dobu neurčitou s 6 měsíční výpovědní lhůtou a uložila
zveřejnit záměr města, informovat žadatele, dojednat návrh nájemní smlouvy s novým nájemcem a po
uplynutí lhůty pro zveřejnění záměru znovu předložit RM;
souhlasila s návrhem rozpočtového opatření č. 1/2020 v upraveném znění předloženého návrhu,
ukládá předložit ke schválení rozpočtové opatření č. 1/2020 na nejbližší jednání ZM;
souhlasila s upraveným návrhem Plánu investic a uložila předložit úpravu Plánu investic
zastupitelstvu města k projednání;
schválila podání žádosti o dotaci z programu v rámci Národního programu Životní prostředí
„Dešťovka“ pro ZŠ a MŠ Sedlec, výzva č. 144, specifický cíl 1.3;
vzala na vědomí žádost XXXXX, bytem XXXXX, o přidělení bytu v DPS z důvodu požáru jejího
stávajícího bydlení, udělila výjimku z dočasného pozastavení neuzavírání nájemních smluv na volné
byty v budově DPS, Havlíčkova 194, Starý Plzenec a souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na
dobu určitou, od 01.05.2020 do 31.12.2020, na byt v DPS na adrese Havlíčkova č.p. 194 s XXXXX;
vzala na vědomí Rozbor hospodaření 1-12/2019 a uložila předložit Rozbor hospodaření 1-12/2019
zastupitelstvu města k projednání;

