Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
11. schůze – 20. května 2020
RM
schválila zadání zpracování dat v rámci výkonu energetického managementu v průběhu a po realizaci
zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Výměna zdroje vytápění v ZŠ a MŠ Starý
Plzenec, Sedlec 81“ dle varianty 2, předložené nabídky společnosti Energomex s.r.o., Praha 6, IČ:
29042577 a jmenovala k provádění úkonů následného energetického managementu, spočívajícího
v pravidelných zápisech požadovaných hodnot, Renatu Šatrovou, zaměstnance Základní a mateřské
školy Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvkové organizace;
zrušila usnesení RM č. 178/2020 v části týkající se prázdninového provozu mateřských škol ve
Starém Plzenci a Sedlci a povolila, na základě výsledků průzkumu ředitelek mateřských škol,
zahájení provozu v Mateřské škole Starý Plzenec, příspěvkové organizaci od 25.05.2020 do
30.06.2020 a následně prázdninový provoz v době od 01.07.2020 – 10.07.2020 a od 17.08.2020 – do
31.08 2020 a v Mateřské škole při Základní a mateřské škole Starý Plzenec, Sedlec 81 omezený režim
od 07:30 h – 15:00 h od 25.05.2020 do 30.06.2020 a následně prázdninový provoz v době od
10.08.2020 do 31.08.2020, za předpokladu dodržení souboru hygienických pokynů vydaných MŠMT;
stanovila pro II. pololetí 2020:
a) termíny schůzí RM ve dnech: 15. a 29. července, 12. srpna, 09. a 23. září, 07. a 21. října, 11. a
25. listopadu, 09. prosince;
b) termíny zasedání ZM: pondělí 07. září, pondělí 23. listopadu, pondělí 14. prosince (pracovní
porada členů ZM se bude konat v pondělí 07.12.);
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 výsledek hospodaření
společnosti za měsíc duben 2020, porovnání výsledku hospodaření společnosti v návaznosti na
Krizový plán a aktuální cash flow v předloženém znění;
vzala na vědomí oznámení o možnosti seznámit se se zpracovaným plánem péče o přírodní památku
Černá stráň a jejím ochranným pásmem zpracovaným Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy a
souhlasila se zněním Plánu péče o přírodní památku ČERNÁ STRÁŇ na období 2021 – 2030
v předloženém znění;
vzala na vědomí cenovou nabídku od společnosti Pletiva Dobrý a Urbánek s.r.o., Ledce 99, 330 14
Ledce IČ: 01771426 a cenovou nabídku od společnosti Ploty Plzeň s.r.o., Vrchlického 1354, 332 02
Starý Plzenec IČ: 28009011 a schválila uzavření Smlouvy o dílo se společností Pletiva Dobrý a
Urbánek s.r.o., Ledce 99, 330 14 Ledce IČ: 01771426 v předloženém znění;
vzala na vědomí cenovou nabídku od společnosti Eltodo osvětlení s.r.o. se sídlem: Novodvorská
1010/14, PSČ 14201 Praha 4, IČ: 25751018 za cenu 188.823 Kč bez DPH a cenovou nabídku od
společnosti Hana Vaňková, Přípravné a dokončovací stavební práce, se sídlem: Vochov 123, p.
Nýřany, 330 23, IČ: 08480656 za cenu 490.362,00 Kč bez DPH na zakázku malého rozsahu na
stavební práce pod názvem „Veřejné osvětlení Jedlová ulice ve Starém Plzenci“ a schválila uzavření
kupní smlouvy se společností Eltodo osvětlení s.r.o. se sídlem: Novodvorská 1010/14, PSČ 14201
Praha 4, IČ: 25751018 v předloženém znění;
schválila podání žádosti o dotaci z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ poskytovanou MV-GŘ
HZS ČR titul: JSDH_V3_2021 - stavba nebo rekonstrukce požární zbrojnice s názvem „Rekonstrukce
požární zbrojnice JSDHO Starý Plzenec“;
souhlasila s podáním žádosti o dotaci z aktuálně vyhlášeného dotačního programu „Životní prostředí
2014 - 2020“, výzva č. 146 na instalaci fotovoltaického systému na střechu budovy MŠ Starý Plzenec
a se zpracováním žádosti o dotaci a administrací projektu společností GRANTEX dotace s.r.o., Tržiště
366/13, 118 00 Praha 1, IČ: 29147832 dle předložené nabídky;
souhlasila, na základě žádosti XXXXX, s uspořádání závodů SPACEJUMP ve Starém Plzenci
v areálu sportu pro neorganizované děti dne 11.07.2020 jako součást závodů LZN a s uspořádáním

následné after party v areálu víceúčelové požární nádrže v souladu s vyhláškou č.1/2015 stanovující
podmínky pořádání společenských akcí.
vzala na vědomí žádost Lenky Horákové o částečné odpuštění platby za pronájem části pozemků
města parc. č. 1411/52 v k. ú. Starý Plzenec před provozovnou prodejny pizzerie z důvodu globální
pandemie a uložila, právničce města zpracovat právní stanovisko a legislativní postup pro vydání
rozhodnutí, a vytvořit přehled předpisů nájemného na rok 2020 pronájmů nebytových prostor a
pozemků pronajatých před provozovnami za účelem zřízení předzahrádek, a předložit RM;
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 restaurací pod Radyní
za účelem umístění stanu o velikosti 10 m x 15 m z bezpečnostních důvodů a ochrany před COVID-19
a pro větší komfort hostů při nepřízni počasí ve dnech 02.06.2020 - 30.06.2020, souhlasila
s požadovaným citovaným krátkodobým pronájmem pozemků města za nájemné ve výši 2.000 Kč za
předpokladu splnění legislativních podmínek, a že nebude omezen provoz CST, přístup k hradu,
k požární nádrži a septiku a uložila informovat žadatele a uzavřít příslušnou nájemní smlouvu na
krátkodobý pronájem;
vzala na vědomí, na základě osobního jednání dne 18.05.2020 a předložení fotodokumentace, sdělení
XXXXX o zásahu do pozemku města parc. č. 237/4 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence tvořící jednotný
komplex s bytovým domem čp. 71 a uložila, z důvodu nedokončeného převodu předmětného
pozemku do spoluvlastnictví spoluvlastníků bytového domu dle výše jejich spoluvlastnických podílů
na bytových jednotkách, zajistit šetření na místě za účasti právničky města a zástupce odboru
výstavby, vyzvat spoluvlastníka činnosti provádějícího k podání vysvětlení a předložit znovu
k rozhodnutí RM;
vzala na vědomí žádost XXXXX o prodej části pozemku města parc. č. 1412/1 v k. ú. Starý Plzenec a
informace ze šetření na místě dne 04.05.2020 a uložila, zajistit vytyčení hranice části pozemku parc. č.
1412/1 v k. ú. Starý Plzenec a prověřit možnost oddělení pásu předmětného pozemku v souladu
s územním plánem pro zachování pěšího přístupu k bývalé propojovací pěšině s horní cestou, a poté
předložit znovu RM;
schválila uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku města parc. č. 1412/20 v k. ú. Starý
Plzenec se společností CETIN a. s. v upraveném znění předloženého návrhu;
schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-0016359/02 na pozemku města parc. č. 86/32 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence,
se společností ČEZ Distribuce, a. s. v upraveném znění předloženého návrhu;
schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 8800087573_1/VB/P na pozemcích města
parc. č. 213/63, 331/40, 331/41, 1432/5 a 1432/7 v k. ú. Starý Plzenec se společností GasNet, s. r. o.
v upraveném znění předloženého návrhu;
vzala na vědomí, na základě přijatého usnesení RM č. 139/2020, stanovisko z hlediska ÚPD
a komunikací, a informace o právním posouzení právničky města týkající se Nabídky k odkoupení
nemovitých věcí – předkupní právo XXXXX, prostřednictvím zmocněnce REALITNÍ KANCELÁŘE
PUBEC s. r. o. a uložila, na základě předložených vyjádření, požádat předkladatele nabídky o
specifikaci nabídky na nemovitost ve spoluvlastnictví města, tzn. spoluvlastnického podílu ve výši
4/96 k celku pozemku parc. č. 119/2 o výměře 489 m2 (druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití
– ostatní komunikace) zapsaného na LV č. 301 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, kde město je
spoluvlastníkem pozemku ve výši spoluvlastnického podílu 2/96 k celku pozemku a znovu předložit
RM;
vzala na vědomí cenovou nabídku od společnosti Eka komplet s.r.o. se sídlem Tylova 1/57, 301 00
Plzeň, IČ: 25231634 na výměnu okapového systému v ZŠ MŠ Starý Plzenec, Sedlec 81 a schválila
uzavření Smlouvy o dílo se společností Eka komplet s.r.o. se sídlem Tylova 1/57, 301 00 Plzeň, IČ:
25231634 na shora uvedenou zakázku v předloženém znění;
vzala na vědomí informaci o závažné situaci ohledně havarijních závad na trafostanici PJ_0705
napájející přilehlý vodojem a cenovou nabídku na odstranění havarijních závad na trafostanici
PJ_0705 předloženou společností ČEZ energetické služby s.r.o. se sídlem Výstavní 1144/103
Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 27804721 v předloženém znění a schválila uzavření Smlouvy o
provozování, provádění údržby a oprav elektrického zařízení na trafostanici PJ_0705, předloženou
společností ČEZ energetické služby s.r.o. se sídlem Výstavní 1144/103 Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ:
27804721 v předloženém znění;

vzala na vědomí cenovou nabídku od společnosti HOKAR, spol. s r. o. č.p. 63, 332 09 Předenice IČ:
45354456 na realizaci zakázky „Odvodnění dešťových svodů ZŠ a MŠ Sedlec, Školní 81 Starý
Plzenec a instalace akumulační nádrže“ a schválila smlouvu o dílo se společností HOKAR, spol. s r.
o. č.p. 63, 332 09 Předenice IČ: 45354456 v předloženém znění;
vzala na vědomí koncept zápisu do kroniky města za rok 2019 předložený kronikářkou Mgr. Věrou
Fenclovou, schválila zápis do kroniky města za rok 2019 v předloženém znění bez výhrad a
souhlasila s výplatou druhé splátky (10 tis. Kč) stanovené roční odměny kronikářce města ve
výplatním termínu za měsíc květen 2020;
schválila uzavření dodatku ke smlouvě o využívání programového vybavení A-925 a dodatku ke
smlouvě o programátorském servisu a podpoře A-926 mezi městem Starý Plzenec a společností Alfa
Software s.r.o., Pražská 22, Klatovy, IČ: 26359812, jímž předmětem jsou dodávka, instalace a servis
nového modulu MDML k mzdovému programu Avensio;
vzala na vědomí cenovou nabídku příspěvkové organizace Útvar koncepce a rozvoje města Plzně na
poskytování služeb ve věci organizace a administrace architektonické soutěže na centrum města Starý
Plzenec a schválila zadání organizace a administrace architektonické soutěže na centrum města
Starého Plzence, a to dle soutěžních podmínek ČKA a formou veřejné zakázky malého rozsahu dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a v souladu s cenovou nabídkou ze dne
19.05.2020 v předloženém znění, příspěvkové organizaci Útvar koncepce a rozvoje města Plzně,
Škroupova 5, Plzeň;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na služby pod názvem
„Zahrada v přírodním stylu ZŠ Sedlec“, schválila Výzvu k podání nabídek pro uvedenou veřejnou
zakázku včetně příloh a jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení
nabídek na zakázku malého rozsahu na služby pod názvem „Zahrada v přírodním stylu ZŠ Sedlec“
ve složení - členové: Bc. Lucie Soukupová, Bc. Jana Kadlecová, DiS., Ing. Radek Hroch; náhradníci:
Ing. Martina Kurzová, Helena Šašková, Ing. Štěpánka Potůčková, DiS.;
vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokoly o posouzení a hodnocení
nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Radnice Starý Plzenec – oprava fasády“,
zrušila výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Radnice Starý
Plzenec – oprava fasády“, uložila vyhlásit nové výběrové řízení na zakázku malého rozsahu na
stavební práce pod názvem „Radnice Starý Plzenec – oprava fasády“, schválila Výzvu k podání
nabídek pro uvedenou veřejnou zakázku včetně příloh a jmenovala komisi pro otevírání obálek
s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod
názvem „Radnice Starý Plzenec – oprava fasády“ ve složení – členové: Ing. Milan Froněk, Ing. Ivo
Rada, Květoslava Vraštilová; náhradníci: Jan Král, Štěpánka Potůčková, Ing. Radek Hroch;
souhlasila s podáním žádosti o dotaci do dotačního programu Plzeňského kraje „Finanční podpora
datového fondu technické mapy v Plzeňském kraji 2020“;
schválila přijetí neúčelového daru od XXXXX, bytem XXXXX a smlouvu o poskytnutí neúčelového
daru ve výši 300.000 Kč v předloženém znění;
vzala na vědomí cenovou nabídku od společnosti Bonita Group Service s.r.o. se sídlem Drásov 583,
664 24 Drásov IČO: 27738795 na dodávku vybraného mobiliáře a schválila uzavření kupní smlouvy
se společností Bonita Group Service s.r.o. se sídlem Drásov 583, 664 24 Drásov IČO: 27738795 na
dodávku vybraného mobiliáře v předloženém znění;
vzala na vědomí informaci velitele JSDH Starý Plzenec o předpokládané ceně za opravu, servis a
výměnu provozních náplní u hasičského vozidla IVECO DAILY, zrušila usnesení RM č. 185/2020,
souhlasila na žádost velitele JSDH Starý Plzenec s opravou, servisem a výměnou provozních náplní u
hasičského vozidla IVECO DAILY z rozpočtových prostředků JSDH Starý Plzenec pro rok 2020 za
celkovou cenu do 50.000 Kč vč. DPH;

