Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
21. schůze – 23. září 2020
RM
vzala na vědomí žádost společnosti Post Bellum, o.p.s., IČ: 26548526 o zapojení města Starého
Plzence do sbírky ke Dni válečných veteránů, zajišťovanou pobočkou Paměti národa v Plzeňském
kraji, která bude pravděpodobně probíhat v týdnu od 09.11. do 15.11.2020 formou umístění sbírkové
kasičky v informačním centru s letáky, které propagují tento památný den, souhlasila se zapojením
města Starého Plzence do sbírky ke Dni válečných veteránů a uložila zajistit koordinaci v uvedené
záležitosti se společností Post Bellum, o.p.s.;
jmenovala nového člena komise strategického rozvoje a prezentace památek Ing. Radima Dankoviče
za zemřelého Ing. Pavla Gregoriče;
schválila zadávací dokumentaci na koncesní řízení malého rozsahu na dodávky tepelné energie a teplé
vody a provozování kotelen v objektech: č.p. 99 na stavební parcele st. p. č. 89/2 v k. ú. Sedlec u
Starého Plzence, č.p. 194 na stavební parcele st. p. č. 218 v k. ú. Starý Plzenec a č.p. 1143 na stavební
parcele st. p. č. 129/3 v k. ú. Starý Plzenec, včetně příloh č. 1- 5 zpracované JUDr. Tatianou
Jiráskovou, JP Legal s.r.o., advokátní kancelář, Kovářská 1253/4 Plzeň a seznam možných dodavatelů
v předloženém znění (usnesení RM č. 342/2020),
souhlasila s vyhlášením koncesního řízení malého rozsahu na dodávky tepelné energie a teplé vody a
provozování kotelen v objektech: č.p. 99 na stavební parcele st. p. č. 89/2 v k. ú. Sedlec u Starého
Plzence, č.p. 194 na stavební parcele st. p. č. 218 v k. ú. Starý Plzenec a č.p. 1143 na stavební parcele
st.p.č. 129/3 v k. ú. Starý Plzenec, dle předložené zadávací dokumentace, jmenovala komisi pro
otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení: Ing. Milan Froněk, Květoslava Vraštilová, Jan Král a
náhradníky: Ing. Josef Koželuh, Ing. Radek Hroch a Bc. Václav Vajshajtl a uložila informovat ve
smyslu přijatého usnesení RM administrátora koncesního řízení;
rozhodla o zrušení kulturních a společenských akcí pořádaných městem, plánovaných v termínu do
31.10.2020, z důvodu zhoršující se epidemiologické situace v souvislosti koronavirem SARS CoV-2
na území ČR;
vzala na vědomí žádost společnosti Zásilkovna s. r. o. na pronájem části pozemku o velikosti (2,10 m
x 0,70 m, tj. cca 1,47 m2) za účelem umístění automatu na vydávání zásilek (čtyřsloupcového modulu
včetně betonového podstavce) na městem určeném pozemku parc. č. 2136/1 v k. ú. Starý Plzenec
na dobu neurčitou za symbolické roční nájemné ve výši 1 Kč z důvodu zajištění služby prospěšné
pro občany města a širokou veřejnost, a za předpokladu nerušeného užívání plochy k sjednanému
účelu a stálého neomezeného přístupu a uložila zveřejnit záměr města na požadovaný pronájem části
pozemku města parc. č. 2136/1 v k. ú. Starý Plzenec o velikosti cca 1,47 m2 a dojednat smluvní
podmínky - návrh Nájemní smlouvy a poté předložit RM;
vzala na vědomí, v souladu s Usnesením ZM 13.14/2016 ze dne 12.12.2016, sdělení o zamítnutí
vlastníka pozemku Správy železnic, státní organizace, převodu pozemku parc. č. 256/11 v k. ú. Starý
Plzenec, přes který budou řešeny přeložky inženýrských sítí při realizaci stavby „Horažďovice předm.
(mimo) – Plzeň – Koterov (mimo)“ s možností opětovně řešit převod předmětného pozemku po
realizaci stavby předpokládané v roce 2026 a uložila předložit informaci ZM s doporučením

požádat o převod pozemku znovu po dokončení realizace stavby „zdvojkolejnění“;
vzala na vědomí žádost XXXXX o prodej pozemků parc. č. 196/17 a 233/38 v k. ú. Sedlec u Starého
Plzence sousedící s pozemky ve vlastnictví žadatele za účelem zajištění přístupu k jeho pozemku parc.
č. 196/22 a vjezdu do garáže v k. ú. Sedlec u Starého Plzence a uložila zajistit vyjádření z hlediska
územního plánu a správy místních komunikací včetně identifikace sítí a předložit znovu k projednání
RM;
schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby „Starý Plzenec, PM, Malá Strana, kNN“ č. IE-12-0007259/VB/142 na pozemku parc. č.
11412/15 v k. ú. Starý Plzenec, kdy město je spoluvlastníkem podílu ve výši 1/6 k celku pozemku

s evidovanou informací v katastru nemovitostí o nedostatečné identifikaci spoluvlastníků, se
společností ČEZ Distribuce a. s. v upraveném znění předloženého návrhu;
na základě přijatého usnesení č. ZM č. 15.08/2020 ze dne 22.06.2020 a za podmínky nabytí
nemovitostí citovaných v rozhodnutí ZM:
1) schválila,
a) zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování datového rozvaděče
sítě CamelNET (velikost 15U, napájení cca 200W) včetně optických kabelovodů sítě
CamelNET, včetně provádění údržby, oprav, modernizace, přidání/přepojení optického
kabelu, přístupu k datovému rozvaděči za účelem servisních zásahů a dále v právu provedení
napojení předmětného datového rozvaděče další optickou trasou. Věcné břemeno bude zřízeno
k tíži nabývaného celého pozemku parc. č. st. 78/1, k. ú. Starý Plzenec zastaveného budovou
čp. 533 - administrativa, mimo dalších nabývaných nemovitostí, přičemž bude vykonáváno
jen tam, kde je umístěn předmětný datový rozvaděč do budovy čp. 533, která tvoří součást
tohoto pozemku, konkrétně do místnosti č. 215 v II. NP této budovy:

Věcné břemeno bude zřízeno ve prospěch Plzeňského kraje IČ: 70890366, jakožto vlastníka
technického zařízení – datového rozvaděče sítě CamelNET včetně optických kabelovodů sítě
CamelNET, vše umístěno v budově čp. 533, která tvoří součást pozemku parc. č. st. 78/1, k. ú.
Starý Plzenec bezúplatně a na dobu neurčitou,
b) zřízení věcného břemene spočívajícího v právu umístění a provozování optických
kabelovodů sítě CamelNET s optickými vlákny, včetně provádění údržby, oprav,
modernizace, přidání/přepojení kabelovodu, optického kabelu a optických vláken, přístupu
ke kabelovodům/HDPE trubkám za účelem servisních zásahů. Věcné břemeno bude zřízeno
ve prospěch Plzeňského kraje IČ: 70890366, a k tíži celého pozemku parc. č. 108/1, k. ú. Starý
Plzenec bezúplatně a na dobu neurčitou,
2) vzala na vědomí, v souladu s usnesení RM č. 368/2020, informaci o uplynutí lhůty
pro zveřejnění záměru výpůjčky nabývaných nemovitostí, tj. části prostor budovy postavené
na pozemku parc. č. st. 78/1 o výměře 715 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součást tvoří
stavba čp. 533, administrativa, vše k. ú. Starý Plzenec, za účelem provozování depozitáře
a odborné pracovny Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace
Plzeňského kraje IČ: 00075710,
schválila uzavření předmětné Smlouvy o výpůjčce nemovitosti mezi městem Starý Plzenec
IČ: 00257257 a Muzeem jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvková organizace Plzeňského
kraje IČ: 00075710, v předloženém znění dle smluvních podmínek Kupní smlouvy, mezi
městem Starý Plzenec IČ: 00257257 a Plzeňským krajem IČ: 70890366, jejíž platnost je
podmíněna splněním podmínky současného podpisu Kupní smlouvy, na základě které se
město Starý Plzenec stane vlastníkem předmětných nemovitostí;
vzala na vědomí informaci místostarosty o možnosti zřízení mobilního WC v areálu sportu pro
neorganizované děti ve Dvořákově ulici ve Starém Plzenci a nabídku na pronájem chemického WC od
společnosti TOI TOI, sanitární systémy, s.r.o., pobočka Tymákov 249, 33201 Tymákov, IČ: 49551655
a schválila objednání pronájmu chemického WC dle nabídky společnosti TOI TOI, sanitární systémy,
s.r.o., pobočka Tymákov 249, 33201 Tymákov, IČ: 49551655 a jeho umístění v areálu sportu pro
neorganizované děti ve Dvořákově ulici na dobu od 01.10.2020 do 30.11.2020, dle předložené
nabídky – varianta č. 1;
vzala na vědomí Výpověď Smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově Raisova č.p. 96 ve
Starém Plzenci, uzavřené dne 30.09.2016 s Ing. Michalem Uhlířem a souhlasila s ukončením

Smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově Raisova č.p. 96 ve Starém Plzenci, uzavřené dne
30.09.2016 s Ing. Michalem Uhlířem ke dni 31.10.2020;
schválila uzavření dodatku č. 5 k pojistné smlouvě s pojišťovnou Kooperativa a.s. Vienna Insurance
Group v předloženém znění, jehož předmětem je pojištění nově koupeného objektu čp. 533 v Riegrově
ulici od Plzeňského kraje (RM č. 738/2016, 363/2017, 372/2018 a 593/2019);
vzala na vědomí žádost zájmového spolku Vtahu o využití městských pozemků na pořádání sportovní
akce a vyjádření správce lesů p. Hrachovce a schválila využití pozemků města pro konání sportovní
akce za podmínek stanovených v dokumentu „Zpoplatnění hromadných akcí pořádaných v městských
lesích“;
vzala na vědomí návrh stanovení místní úpravy provozu na silnicích č. II/180 a III/18020 v Plzni –
Koterově spočívající v omezení průjezdu těžké dopravy, resp. vozidel delších než 10 m prostorem
Koterovské návsi a navazujícího úseku silnice č. III/18020 a schválila návrh odpovědi pro odbor
dopravy Magistrátu města Plzně;
vzala na vědomí oznámení odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje o zahájení
řízení ve věci souhlasu k provozování zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadů dle ustanovení §
14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů ve věci žádosti společnosti Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., Na Valše 237/21,
Přívoz, 702 00 Ostrava, IČO 465 81 979 k udělení souhlasu k provozování recyklačního centra na
pozemku parc. č. 241/1 v k.ú. Starý Plzenec a schválila návrh odpovědi pro odbor životního prostředí
Krajského úřadu Plzeňského kraje;
vzala na vědomí poskytnutí účelové dotace na péči o významný krajinný prvek Ostrá Hůrka od
Plzeňského kraje a schválila přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu města Starý
Plzenec ve výši 22.100 Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace č. 48362020 s Plzeňským
krajem v předloženém znění;

