Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
10. schůze – 6. května 2020
RM
v působnosti Valné hromady ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
jako jediný společník společnosti PRONAP s.r.o., IČ: 25248111, se sídlem Jiráskova 1142, 332 02,
Starý Plzenec, vzala na vědomí řádnou účetní závěrku, výroční zprávu společnosti PRONAP s. r. o.,
za rok 2019, Zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti k 31.12.2019 a přehled
nákladů na opravy strojního vybavení, v předloženém znění a schválila:
a) rozdělení zisku vytvořeného v roce 2019 ve výši 728.000 Kč ve prospěch kapitoly „Nerozdělený
zisk z minulých let“,
b) na základě výsledku hospodaření společnosti v roce 2019, výplatu mimořádné odměny jednatelce
společnosti Ing. Renatě Maškové v dohodnuté výši,
určila v souladu s § 17 odst. 1) zákona č. 93/2009 Sb. pro účetní období 2020 auditorskou společnost
a.t.c. auditorská a daňová kancelář s.r.o., číslo licence 172, zastoupenou Ing. Pavlem Holubem a
uložila předložit materiály k seznámení na jednání ZM dne 22.06.2020;
povolila, na základě usnesení Vlády ČR č. 491 ze dne 30.04.2020 zahájení výuky v ZUŠ Starý
Plzenec, příspěvkové organizaci od 11.05.2020 pro individuelní výuku a od 25.05.2020 pro
skupinovou výuku do 15 žáků, zahájení výuky na Základní škole Starý Plzenec, příspěvkové
organizaci pro žáky 9. tříd od 11.05.2020 a pro žáky I. stupňů základních škol ve Starém Plzenci a
Sedlci od 25.05.2020 a prázdninový provoz v Mateřské škole Starý Plzenec, příspěvkové organizaci
od 17.08.2020 a v Mateřské škole při Základní a mateřské škole Starý Plzenec, Sedlec 81 od
10.08.2020, za předpokladu dodržení bezpečnostních podmínek nařízení Vlády ČR;
vzala na vědomí vygenerovanou žádost Daniela Melichara (Květiny Masarykovo náměstí) o zrušení
platby za pronájem části pozemků města parc. č. 1411/52 a 1411/36 v k. ú. Starý Plzenec před
provozovnou prodejny květin z důvodu současné situace a uložila, po vydání souvisejících
legislativních rozhodnutí Vlády ČR, znovu předložit RM včetně obdobných žádostí na úpravu
nájemného za rok 2020 nájemců pozemků města;
vzala na vědomí žádost Jiřího Koreluse (Restaurace pod Radyní) o krátkodobý pronájem částí
pozemků města parc. č. 298/16 a parc. č. 298/10 v k. ú. Starý Plzenec před restauraci pod Radyní za
účelem umístění stanu o velikosti 10 m x 15 m z důvodu pouze Vládou ČR povoleného provozu
venkovní zahrádky a pro větší komfort hostů při nepřízni počasí ve dnech 11.05.2020-25.05.2020,
souhlasila s požadovaným citovaným krátkodobým pronájmem pozemků města, s přihlédnutím
k platné legislativě o vyhlášení „nouzového stavu v ČR“ podle čl. 6 odst. 2 ústavního zákona č.
110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky v platném znění a ve znění pozdějších předpisů, za
nájemné ve výši 500 Kč za předpokladu splnění všech legislativních podmínek především požárních, a
že nebude omezen provoz CST a přístup k hradu a uložila informovat žadatele a uzavřít příslušnou
nájemní smlouvu na krátkodobý pronájem;
vzala na vědomí, na základě úkolu z usnesení RM č. 152/2020, schválení návrhu Dohody o zrušení
práva odpovídajícího věcnému břemeni k tíži nově nabytého pozemku města parc. č. 233/51 ve
prospěch pozemku parc. č. 233/82 předloženou spoluvlastníky tohoto pozemku manžely XXXXX, vše
v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, právničkou města Květoslavou Vraštilovou, schválila uzavření
předložené Dohody o zrušení práva odpovídajícího věcnému břemeni na pozemku města parc. č.
233/51 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence a uložila, zajistit uzavření předmětné Dohody společně
s Návrhem na vklad a odeslat na Katastr nemovitostí pro Plzeňský kraj, katastrální pracoviště Plzeň
město;
vzala na vědomí předloženou Dohodu o zrušení smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene čj. 35 011/06-O25 právničkou společnosti JUDr. Baborovou, uzavřenou mezi městem Starý
Plzenec a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace dne 05.04.2006 týkajících se pozemků
parc. č. 160/8 a 160/30 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence dříve ve vlastnictví SŽDC, s. p. z důvodu
převodu vlastnictví k citovaným pozemkům na Pozemkový fond ČR, včetně finančního vypořádání,

uložila, požádat nového vlastníka předmětných pozemků ČR – Státní pozemkový úřad
IČO: 01312774 o jejich bezúplatný převod včetně vyjádření týkající se majetkoprávního vypořádání
váznoucí smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene, a stanoviska předložit opětovně RM;
vzala na vědomí předběžnou informaci tajemníka MěÚ o tom, že v rámci dotačního programu
Státního fondu životního prostředí ČR „Přírodní zahrady“ pro rok 2020 byla schválena dotace na
projekt školní zahrady „Zahrada v přírodním stylu ZŠ Sedlec“ v Základní škole a mateřské škole Starý
Plzenec, Sedlec 81, příspěvkové organizace a schválila uzavření Příkazní smlouvy mezi městem Starý
Plzenec a společností DOMOZA projekt s.r.o., Teslova 1202/3, Plzeň, IČ: 28145089 v předloženém
znění, jejímž předmětem je administrace výběrového řízení a monitoring projektu;
schválila uzavření smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi městem Starý Plzenec a organizací
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje, Kaplířova 2726/9, Plzeň, IČ: 70883378, v předloženém
znění, jejímž předmětem je bezúplatný převod osobního vozidla ŠKODA OCTAVIA s příslušenstvím,
VIN: TMBBL21U122603592, RZ: 1P0 4281, z majetku Hasičského záchranného sboru Plzeňského
kraje do majetku města Starý Plzenec pro potřeby JSDH Starý Plzenec;
souhlasila na žádost velitele JSDH Starý Plzenec se servisem a výměnou provozních náplní u
hasičského vozidla IVECO DAILY z rozpočtových prostředků JSDH Starý Plzenec pro rok 2020 za
celkovou cenu do 25.000 Kč vč. DPH;
schválila uzavření smlouvy o poskytnutí účelového finančního daru poskytnutého Plzeňským krajem,
Škroupova 18, 306 13 Plzeň, IČ: 70890366, za vyhodnocení soutěže Zlatý erb v kategorii Smart city a
nejlepší elektronické služby, v předloženém znění;
souhlasila s podáním žádosti o dotaci z aktuálně vyhlášeného dotačního programu „Zaměstnanost“,
výzva č. 109, pod názvem „Přívětivý úřad – Starý Plzenec“ na zavádění nových komunikačních
nástrojů pro občany města a zefektivnění chodu úřadu a schválila uzavření Příkazní smlouvy mezi
městem Starý Plzenec a společností DOMOZA projekt s.r.o., Teslova 1202/3, Plzeň, IČ: 28145089
v předloženém znění, jejímž předmětem je zpracování žádosti o dotaci, studie proveditelnosti a
administrace projektu;
souhlasila s pořízením nového tříbodového lanového navijáku k multifunkčnímu traktoru JOHN
DEERE z Lesního fondu od společnosti STROM PRAHA a.s., Lohenická 607, Praha 9 – Vinoř,
IČ: 25751069, dle předložené cenové nabídky;
vzala na vědomí žádost předsedy spolku SK SPORTteam DOLI Starý Plzenec, z.s. o bezplatný
pronájem sokolovny za účelem uskutečnění Míčového sedmiboje dvojic o putovní pohár města
Starého Plzence v termínu 11.07.2020 a souhlasila s krátkodobou výpůjčkou sokolovny v termínu
11.07.2020 spolku SPORTteam DOLI Starý Plzenec, z.s. za účelem uskutečnění Míčového sedmiboje
dvojic o putovní pohár města Starého Plzence, za podmínek jako v roce 2019;
schválila, na žádost ředitelky základní a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvkové
organizace, povolení výjimky z počtu dětí v I. a II. třídě mateřské školy, podle § 23 odst. zákona
č. 561/2004 Sb., školského zákona ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 vyhlášky č. 14/2005 Sb.,
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších zákonů, ze stávajícího počtu 48 na 56 dětí;

