Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
14. schůze – 24. června 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 hospodářský výsledek, objem výroby a cash flow za měsíc červen 2020 v návaznosti
na zpracovaný krizový plán společnosti;
vzala na vědomí Zápis z jednání školské a kulturní komise č. 8 ze dne 09.06.2020;
souhlasila se zadáním výkonu technického dozoru při realizaci zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Radnice Starý Plzenec – oprava fasády“, dle předložené nabídky společnosti PILSTAV s.r.o.,
Železniční 28, Plzeň, IČ: 61778940;
schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene -služebnosti a dohodu
o umístění stavby č. IV-12-0016520/SOBS VB/1 na pozemcích města parc. č. 316/48, 1430/31,
310/16 v k. ú. Starý Plzenec, se společností ČEZ Distribuce, a. s., IČ: 24729035 v upraveném znění
předloženého návrhu;
vzala na vědomí ohlášení a žádost p. Brabce zástupce společnosti Občanské a průmyslové stavitelství
spol. s r. o., IČ: 47715766 o krátkodobý pronájem části pozemku města parc. č. 1411/52 v k. ú. Starý
Plzenec za účelem umístění lešení o velikosti 18 m x 2 m s účinností od 24.06.2020 do 24.07.2020
včetně omezení parkovacích stání před radnicí z bezpečnostního hlediska, souhlasila s požadovaným
výše uvedeným krátkodobým pronájmem části pozemku města o velikosti cca 36 m2 na 30 dnů
s účinností od 24.06.2020 za nájemné ve výši 1.000 Kč a uložila informovat žadatele a uzavřít
příslušnou nájemní smlouvu na krátkodobý pronájem;
schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-0015065/VB/001 na pozemcích parc. č. 237/1, 291/2 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence,
se společností ČEZ Distribuce, a. s. v upraveném znění předloženého návrhu;
schválila uzavření SoD se společností STAVplan-CZ s.r.o., Ostrovní 15/5, Doudlevce, 301 00 Plzeň,
IČ: 05299195 na zpracování vybraných podkladů pro zadání soutěže akce „Architektonicko –
urbanistická soutěž na dostavbu centra města Starý Plzenec“, v předloženém znění;
vzala na vědomí, informace předsedkyně Spolku zdravotně postižených Staroplzenecko z. s. v rámci
„COVID 19“ Jaroslavy Patočkové o užití nebytových prostor města v Havlíčkově ul. čp. 194
postaveném na pozemku parc. č. st. 1230/30 v k. ú. Starý Plzenec až od 01.07.2020, schválila
ukončení ke dni 31.12.2019 Smlouvy o pronájmu nebytových prostor v budově v Raisově čp. 96
postavené na pozemku parc. č. st. 24/1 uzavřené dne 29.03.2008 a nový pronájem nebytových prostor
v přízemí v budově v Havlíčkově ul. čp. 194 o velikosti 23 m², postavené na pozemku parc. č. st.
1230/3 vše v k. ú. Starý Plzenec s účinností od 01.07.2020, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou za nájemné ve výši 100 Kč za jeden kalendářní měsíc s nájemcem Spolkem zdravotně
postižených Staroplzenecko z. s., IČ: 26614693 a uložila, uzavřít Dohodu o ukončení Smlouvy o
pronájmu nebytových prostor v budově čp. 96 postavené na pozemku parc. č. st. 24/1 uzavřené dne
29.03.2008, zveřejnit záměr města pronajmout nebytové prostory v budově čp. 194 postavené
na pozemku parc. č. st. 1230/3 vše v k. ú. Starý Plzenec a po uplynutí zákonné lhůty v případě, že se
nepřihlásí jiný zájemce předložit novou Smlouvu o pronájmu nebytových prostor ke schválení RM;
schválila ceník za uložení odpadu na skládku Vysoká u Dobřan platný od 15.06.2020 a dodatek č. 15
ke smlouvě o využití a odstranění odpadu č. 1091011131 v předloženém znění s firmou Marius
Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Hradec Králové, IČ: 42194920, jehož předmětem jsou navržené ceny
za uložení odpadu;

vzala na vědomí cenovou nabídku od společnosti Bonita Group Service s.r.o. se sídlem Drásov 583,
664 24, Drásov, IČ: 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, IČ: 27738795 na
dodávku vybraného mobiliáře v předloženém znění;
vzala na vědomí žádost občanů bydlících v lokalitě ul. Topolová, Štěnovická, Akátová, Javorová a Na
Klínu o výpůjčku části pozemku parc. č. 455/33 v k. ú. Starý Plzenec na dobu 10 let za účelem
revitalizace uvedeného prostoru a uložila zveřejnit záměr města o výpůjčce, případně pronájmu části
pozemku parc. č. 455/33 v k. ú. Starý Plzenec, domluvit podmínky s žadateli z důvodu omezení
užívání pozemku a umístění sítí a poté opětovně předložit RM ke schválení;
vzala na vědomí cenovou nabídku od společnosti HOKAR, spol. s r.o., Předenice 63, 332 09
Štěnovice, IČ: 45354456, zastoupenou jednatelem Pavlem Blahníkem, DIČ CZ45354456 na stavební
práce „Oprava komunikace k vodojemu“ a schválila uzavření smlouvy o dílo se společnosti HOKAR,
spol. s r.o., Předenice 63, 332 09 Štěnovice, IČ: 45354456, zastoupenou jednatelem Pavlem
Blahníkem, DIČ CZ45354456, na stavební práce „Oprava komunikace k vodojemu“ v předloženém
znění;
schválila uzavření Dohody mezi městem Starý Plzenec a Úřadem práce ČR o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PMA-VZ-38/2020;
schválila s uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor s nájemcem Psychosomatické a
terapeutické centrum s.r.o., Sládkova 981, Starý Plzenec, IČ: 07364199, zastoupené MUDr.
Gabrielou Rybářovou, jednatelkou společnosti, na ordinaci na adrese Smetanova ul., č.p. 292 Starý
Plzenec postaveném na pozemku parc. č. st. 114/2 v k. ú. Starý Plzenec nemovitosti, která je ve
vlastnictví města, v předloženém znění;
schválila uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo se společností City Upgrade s.r.o, Dukovany č.p.
221, 675 56 Dukovany, IČ: 02756021, na vypracování dokumentace pro územní řízení na „Náves
Sedlec“, jejímž předmětem je prodloužení lhůty na dokončení dokumentace pro územní řízení
v návaznosti na zpracování Územní studie;

