Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
16. schůze – 15. července 2020
RM
schválila uzavření smlouvy s harfistkou Janou Bouškovou, Chodovická 544/22, 193 00 Praha 9, o
uměleckém vystoupení na společném koncertu s houslistou Josefem Špačkem konaném 03.11.2020 od
18:00 hodin v Bohemia Sekt Centru, Smetanova 220 v rámci koncertů 36. sezóny Kruhu přátel hudby
Starý Plzenec a s houslistou Josefem Špačkem, Jungmannova 736/14, 110 00 Praha 1, o uměleckém
vystoupení na společném koncertu s harfistkou Janou Bouškovou konaném 03.11.2020 od 18:00 hodin
v Bohemia Sekt Centru, Smetanova 220 v rámci koncertů 36. sezóny Kruhu přátel hudby Starý
Plzenec, ve znění předložených návrhů a stanovila výši vstupného za koncert (kromě abonentů
s platným průkazem) takto: vstupné zdarma děti do 6 let; plné (dospělí) 250 Kč/osoba; snížené (děti 6
– 15 let, studenti do 26 let a senioři nad 65 let) 200 Kč/osoba;
souhlasila se zapojením města Starého Plzence do projektu Plzeňské oslavy vzniku republiky ve
dnech 28.10., 29.10. a 30.10.2020 formou zpřístupnění kulturních památek hradu Radyně za
zvýhodněnou cenu 28 Kč a rotundy ve Starém Plzenci zdarma dle předloženého návrhu vedoucí KCentra;
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
a) výsledek hospodaření společnosti PRONAP s.r.o. k 30.06.2020, objem výroby dle zákazníků
za 06/2020,
b) oznámení o ukončení spolupráce se společností BJS z důvodu ukončení výroby Klimpen,
c) hodnotící zprávu jednatelky společnosti PRONAP s.r.o. o stavu zakázek na sesazovně a o
záměru utlumení výroby tohoto provozu v návaznosti na nabídku společnosti Hasena AG,
včetně opatření potřebných k zajištění přechodu na rozšířenou výrobu pro tuto společnost;
souhlasila s pokračováním v jednání se společností Hasena AG ve věci rozšíření výroby a uložila
jednatelce společnosti PRONAP s.r.o. Ing. Renatě Maškové informovat RM o výsledku jednání;
vzala na vědomí informaci o poruše neopravitelnosti měřiče rychlosti umístěného na křižovatce ulic
Smetanova – Pastýřská a souhlasila s pořízením měřiče rychlosti dle předložené nabídky společnosti
Gemos dopravní systémy a.s., Hálova 47/12 Praha 9 Satalice, IČ: 24132098;
vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Chodník – Starý Plzenec – Sedlec, I. etapa“ a
schválila uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek se společností
BOKRTECH s.r.o., č.p. 8, 346 01 Mezholezy, IČ: 06955754, která předložila ekonomicky
nejvýhodnější nabídku na základě nejnižší nabídkové ceny při splnění všech zadávacích podmínek
(RM č. 265/2020);
schválila, na návrh vedoucí K-Centra, tisk nástěnného kalendáře s názvem „Starý Plzenec 2021 –
historické pohlednice„ na základě předložené nejvýhodnější cenové nabídky za tisk s tiskárnou SOS
print s.r.o., Švihovská 165/10, Plzeň, IČ: 29124034 v nákladu 500 ks formátu A3 za cenu 24.655 Kč
bez DPH a souhlasila s prezentací místních soukromých firem a společností v uvedeném kalendáři
včetně bonusu 20 výtisků kalendáře zdarma za jednorázový poplatek 4.000 Kč bez DPH a s prodejní
cenou kalendáře ve výši 120,- Kč / ks vč. DPH;
vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokoly o posouzení a hodnocení
nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Oprava izolací obvodového zdiva Základní a
mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec č.p. 81“ a schválila uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č.
4 výzvy k podání nabídek se společností H O K A R , spol. s r. o., č.p. 63, 332 09 Předenice, IČ:
45354456, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě nejnižší nabídkové ceny při
splnění všech zadávacích podmínek (RM č. 233/2020);

souhlasila s podáním žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu Ministerstva zemědělství ČR „Program
rozvoje venkova na období 2014 – 2020“ na pořízení lesnické techniky - nástavby cisterny na vodu a
se zpracováním žádosti o dotaci a administrací projektu společností DOMOZA projekt s.r.o., Teslova
1202/3, 301 00 Plzeň, IČ: 28145089, dle předložené nabídky;
schválila uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání mezi městem Starý Plzenec a Ministerstvem
vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, Praha 7, IČ: 00007064, v předloženém znění, jejímž předmětem je
úprava práv a povinností při realizaci centralizovaných zadávání na nákup produktů VMware a
souvisejících služeb pro období 2020 - 2024;
vzala na vědomí závěrkový list z uzavřeného burzovního obchodu na trhu Českomoravské komoditní
burzy Kladno při nákupu plynu pro objekty v majetku města a příspěvkových organizací města pro
období od 01.01.2021 do 31.12.2022 (RM č. 580/2019);
vzala na vědomí vyhodnocení plánu odpadového hospodářství města Starého Plzence za rok 2019
zpracovaný společností Odpadová poradenská s.r.o., souhlasila se zajištěním monitoringu naplňování
nádob na tříděný odpad dle parametrů odboru ŽP a uložila, na základě získaných dat, aktualizovat
vyhlášku a promítnout do ní motivační složku a předložit ZM ke schválení;
vzala na vědomí žádost Charitativně ekologického spolku Help tex, z.s. o souhlas s projektem
předcházení vzniku textilního odpadu a souhlasila s umístěním 2 kontejnerů na použitý textil na
katastrálním území města Starý Plzenec dle předloženého návrhu;
vzala na vědomí nabídku společností STAVplan-CZ s.r.o., Pontex s.r.o. a Ing. arch. Pavla Burešová a
schválila uzavření SoD s Ing. arch. Pavla Burešová IČ: 64382371 na zpracování podkladů, zpracování
a projednání studie akce "Starý Plzenec, U Pumpiček, ul. Žižkova a Baslova", v předloženém znění;
vzala na vědomí žádost XXXXX ze dne 07.07.2020 o pronájem zahrádky v Luční ulici a uložila
evidovat žádost žadatele;
vzala na vědomí žádost XXXXX o prodej pozemku pro stavbu rodinného domu ve Starém Plzenci a
uložila zařadit do seznamu žadatelů o stavební pozemky;
schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti č. IP-12-0004345/VB/01
na pozemku města parc. č. 721/108 v k. ú. Starý Plzenec se společností ČEZ Distribuce, a. s. IČO
24729035 v upraveném znění předloženého návrhu;
schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 02A.0488-00119 na pozemcích města parc.
č. 64/2, 64/8, 275/2, 276/3, 277/1, 277/5, 278/34, 278/35, 278/40, 296/2, 321/4, 330/3 v k. ú. Sedlec
u Starého Plzence se společností ČEPS, a. s. IČO 25702556 v upraveném znění předloženého návrhu;
vzala na vědomí, žádost XXXXX a XXXXX o možnost dočasně užívat pozemek města parc. č.
341/167 v k. ú. Starý Plzenec na základě výzvy odboru výstavby k provedení místního šetření dne
14.07.2020, kteří se domnívali, že budují přístřešek na pozemku ve svém vlastnictví, souhlasila
s ponecháním zastřešení stání vozidla zasahující částečně do pozemku města parc. č. 341/167 v k. ú.
Starý Plzenec za podmínky splnění všech legislativních podmínek, tj. smluvního zajištění
bezodkladného odstranění stavby přístřešku na náklady žadatele a jeho právních nástupců,
respektování dopravních a technických sítí včetně ochranných pásem, a pokud umístění stavby schválí
příslušný stavební úřad a uložila v tomto smyslu uzavřít příslušnou dohodu a znovu předložit RM
k projednání podklady k přijatým usnesením RM č. 22 a 176/2019;
vzala na vědomí, žádost XXXXX o možnost dočasně užívat pozemek města parc. č. 341/231 v k. ú.
Starý Plzenec na základě výzvy odboru výstavby k provedení místního šetření dne 14.07.2020 a
uložila prověřit technickou způsobilost stojícího přístřešku a poté znovu předložit RM;
vzala na vědomí oznámení o konání akce (hudební produkce) na výročí otevření provozovny
„Staroplzenecké pizzerie“ dne 18.07.2020 včetně žádosti o užití veřejného prostranství pozemku města
parc. č. 1411/37 v k. ú. Starý Plzenec a zapůjčení pódia a souhlasila s konáním akce a užitím
veřejného prostranství pozemku parc. č. 1411/37 v k. ú. Starý Plzenec o velikosti cca 42 m2 za
podmínky, že oznamovatel splní všechny legislativní podmínky a uhradí náklady s tím spojené;
vzala na vědomí žádost Anety Kostkové o pronájem části pozemku parc. č. 1411/32 o velikosti cca 15
m2 v k. ú. Starý Plzenec, za účelem umístění sezónní zahrádky a oznámení konání akce (hudební a
reklamní produkce) na výročí provozovny řeznictví dne 14.08.2020, souhlasila s požadovaným
pronájmem části pozemku o velikosti cca 15 m2 na dobu určitou do 31.12.2020 za nájemné ve výši
100 Kč/m2 na rok 2020, a s konáním akce na další části citovaného pozemku za podmínky ohlášení
velikosti záboru veřejného prostranství a úhrady poplatku dle OZV č. 2/2019 o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství a uložila zveřejnit záměr města, informovat žadatelku o podmínkách

pronájmu a po uplynutí zákonné doby pro zveřejnění, v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce uzavřít
příslušnou nájemní smlouvu;
vzala na vědomí Oznámení veřejného shromáždění dle § 5, zákona č. 84/1990 Sb. o právu
shromažďovacího „Předvolební kampaň pro Politické hnutí ANO – Plzeňský kraj“ a záboru veřejného
prostranství pozemku parc. č. 1411/34 v k. ú. Starý Plzenec dle situačního snímku o velikosti cca
15 m2 společnosti MEDIA PRODUCTION s. r. o. za účelem konání předvolebního setkání s voliči a
umístění stánku o rozměrech 3 m x 3 m a setů k sezení o rozměrech 3 m x 2 m s propagačními
materiály pro volební kampaň politického hnutí ANO v termínu 30.08.2020 cca od 14:00 do 15:00 h,
nesouhlasila s požadovaným umístěním stánku na části pozemku parc. č. 1411/34 v k. ú. Starý
Plzenec a souhlasila s umístěním stánku na části, k tomuto účelu určeného, pozemku parc. č. 2218
v proluce Smetanovy ulice v k. ú. Starý Plzenec na požadovanou dobu dne 30.08.2020 v čase od 14:00
do 15:00 h za předpokladu úhrady poplatku dle OZV č. 2/2019 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství;
vzala na vědomí oznámení Jiřího Koreluse o konání koncertu skupiny Sifon před restaurací Pod
Radyní dne 01.08.2020 v době od 20.00 – 24.00 h a žádost Jiřího Koreluse (Restaurace pod Radyní),
z důvodu požadavků zákazníků a turistů, o 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 s účinností od 01.07.2020-31.08.2020, souhlasila s požadovaným pronájmem pozemků města
s účinností již od 01.07.2020 za nájemné ve výši 2.000 Kč za jeden kalendářní měsíc a předpokladu
splnění legislativních podmínek, neomezení přístupu k CST, k hradu, k požární nádrži a k septiku a
uložila informovat žadatele, zveřejnit záměr města, a v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce a nebude
připomínek, uzavřít příslušnou nájemní smlouvu;
schválila uzavření Dohody o vyklizení nebytového prostoru a úhradě poměrné části nájemného mezi
Městem Starý Plzenec a XXXXX dcerou zemřelého XXXXX ke dni 31.08.2020. Nebytový prostor je
umístěn na pozemku parc. č. st. 1182 k. ú. Starý Plzenec. Obě nemovitosti jsou ve vlastnictví města;
schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové finanční dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci
programu „Podpora činnosti informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2020“ na projekt
„Naučné stezky ve Starém Plzenci - dotisk“ účelově na dotisk propagačního materiálu Naučné stezky
ve Starém Plzenci (RM č. 4 /2020);
vzala na vědomí návrh úpravy Řádu veřejného pohřebiště, vydala Řád veřejného pohřebiště dle
předloženého návrhu s účinností od 17.08.2020 v předloženém znění a uložila podat žádost o
souhlasné stanovisko KÚ PK, odbor regionálního rozvoje;
vzala na vědomí žádost společnosti REP - Rozvojové a ekologické projekty, s.r.o., IČ: 61173452 a
souhlasila s podpisem smlouvy mezi ČEZ Distribuce a.s. a REP - Rozvojové a ekologické projekty,
s.r.o., číslo 20_SOP_01_4121660921 v předloženém znění;
schválila licenční smlouvu o užití fotografií umístěných na Parkourovém hřišti mezi městem Starý
Plzenec a Akademie volnočasových a vzdělávacích aktivit, z. ú., Skupova 2981/4a, Plzeň, IČ:
01442091, zastoupenou ředitelkou Ing. Ivou Pešírovou, v předloženém znění;

