Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
22. schůze – 7. října 2020
RM
souhlasila se zajištěním uzavírky Masarykova náměstí v době konání rozsvícení vánočního stromku
dne 29.11.2020 za podmínek jako v roce 2019 a dle předložených nabídek společností Silba s.r.o,
Částkova 1977/73, Plzeň, IČ: 26397242 Plzeň a Touš projekt s.r.o Krátká 795, Horní Bříza, IČ:
01465481, vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a
hodnocení nabídek z prvního a druhého jednání na zakázku malého rozsahu na stavební práce „MŠ
Starý Plzenec – revitalizace hřiště“ a schválila uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k
podání nabídek se společností VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, Východní
Předměstí, 326 00 Plzeň, IČ: 27967638, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku na
základě nejnižší nabídkové ceny při splnění všech zadávacích podmínek;
schválila Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období 2020/2021 ve znění předloženého
návrhu;
vzala na vědomí informaci provozovatele Vodárny Plzeň o havarijním stavu jednobublinného
aeračního systému v původních nádržích linky č. 1 a 2 na ČOV, Starý Plzenec, vzala na vědomí
nabídky společností LK Pumpservice s.r.o., Kolbenova 898/11, Praha 9, IČ:
04636465, společnosti Stavební huť Slatiňany, Sečská 570, Slatiňany, IČ: 00655261, společnosti
EVOS Praha s.r.o., Husinecká 903/10, Praha, IČ: 03193551 a schválila v souladu s Vnitřní směrnicí č.
1/2018 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. III, odst 1. b) zadání zakázky a uzavření
Smlouvy o dílo na obnovu aeračního systému na 1. a 2. lince ČOV Starý Plzenec se společnosti LK
Pumpservice s.r.o., Kolbenova 898/11, Praha 9, IČ: 04636465, dle předložené cenové nabídky;
souhlasila se zpracováním projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na akci
“Starý Plzenec – chodník ulice Herejkova“, schválila uzavření Smlouvy na zpracování projektové
dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby na akci „Starý Plzenec – chodník ulice
Herejkova“ se společností Prime - com, s.r.o. Toužimská 1688/16, Plzeň, IČ: 07772769, v upraveném
znění předloženého návrhu a uložila aktualizovat Plán investic na r. 2020 a předložit na nejbližší
jednání ZM;
schválila Smlouvu na zpracování projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení a
dokumentace pro provádění stavby na akci “Starý Plzenec – úprava křižovatky na sil. II/180 a ulice
Herejkova, Raisova“ se společností Prime - com, s.r.o. Toužimská 1688/16, Plzeň, IČ: 07772769,
v upraveném znění předloženého návrhu a uložila aktualizovat Plán investic na r. 2020 a

předložit na nejbližší jednání ZM;
schválila uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo se společností ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2,
301 00 Plzeň – Radobyčice, IČ: 27989208, ve znění předloženého návrhu, jehož předmětem je snížení
ceny díla, při realizaci zakázky „ Hrad Radyně – stavební úpravy vnějšího obvodového pláště“, na
základě předloženého změnového listu;
stanovila, v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 2 vnitřní směrnice č. 3/2006 Vedení kroniky města (RM
č. 356/2006) roční odměnu kronikářce města za rok 2021 ve výši 20 tis. Kč, která jí bude vyplacena ve
dvou stejných splátkách po 10 tis. Kč, a to první ve výplatním termínu za měsíc červen 2021 a druhá
v roce 2022 v nejbližším výplatním termínu po projednání obsahu konceptu zápisu do kroniky za rok
2021 radou města. Podmínkou pro výplatu druhé splátky je předložení konceptu zápisu radě města
nejpozději do 30.04.2022;
schválila Dodatek č. 1 k Závěrkovému listu č. EL-20200804-1872-21 z uzavřeného burzovního
obchodu na trhu Českomoravské komoditní burzy Kladno při nákupu elektřiny pro objekty v majetku
města a příspěvkových organizací města pro období od 01.01.2021 do 31.12.2022 se společností EP
ENERGY TRADING, a.s., Klimentská 46, Praha 1, IČ: 27386643, v předloženém znění, jehož
předmětem je navýšení odběrných míst;
vzala na vědomí vyjádření energetického auditora k naměřeným technickým parametrům a přípravě
podkladů pro žádost o dotaci na fotovoltaický systém na střechu budovy MŠ Starý Plzenec a návrh

dalších energeticky úsporných opatření a 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, rozšířené o instalaci vzduchotechniky
s rekuperací tepla do jednotlivých tříd MŠ Starý Plzenec;
schválila uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy – se společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.,
Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČ: 25751018 v předloženém znění, jehož předmětem je
prodloužení termínu dokončení prací. Zakázka bude časově koordinována se zakázkou „Starý Plzenec
– MK Jedlová ul.“, s termínem plnění nejpozději do 30.09.2021;
vzala na vědomí žádost XXXXX na prodej pozemku pro stavbu rodinného domu ve Starém Plzenci a
uložila zařadit do seznamu žadatelů o stavební pozemky;
vzala na vědomí dle přijatého usnesení RM č. 318/2020, informaci o provedeném šetření na místě a
uložila, vyžádat si písemný souhlas od vlastníka sousední nemovitosti pozemku parc. č. 436/10 v k. ú.
Starý Plzenec, prověřit majetkoprávní podmínky v rámci celé lokality užití pozemků města parc. č.
436/4 a parc. č. st. 521/3, vše v k. ú. Starý Plzenec a poté znovu předložit k projednání RM;
vzala na vědomí žádost XXXXX o pronájem částí pozemků parc. č. 211/1/1 a 123/2 v k. ú. Starý
Plzenec za účelem užívání jako zahrádky, nesouhlasila s pronájmem pozemků parc. č. 211/1/1 a
123/2 v k. ú. Starý Plzenec vzhledem k tomu, že pozemky jsou předmětem architektonické soutěže na
dostavbu centra města a uložila v tomto smyslu informovat žadatelku;
vzala na vědomí žádost XXXXX na prodej pozemku pro stavbu rodinného domu o velikosti cca
2 000 m2 ve Starém Plzenci a uložila zařadit do seznamu žadatelů o stavební pozemky;
vzala na vědomí vyjádření provozovatele Vodárna Plzeň k projektové dokumentaci pro územní a
stavební řízení na akci „Chodník Sedlec II. etapa“ o potřebě výměny vodovodního řadu v tomto úseku,
bere na vědomí nabídku společnosti INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., Bližanovy 85,
340 34 Plánice, IČ: 06787720, schválila zadat zpracování projektové dokumentace pro provedení
stavby na obnovu vodovodního řadu v rámci realizace stavby „Chodník Sedlec II. etapa“ společnosti
INGVAMA inženýrská a projektová spol. s r.o., Bližanovy 85, 340 34 Plánice, IČ: 06787720, dle
předložené nabídky a uložila aktualizovat Plán investic a předložit na nejbližší ZM;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na dodávky pod názvem
„Obměna technologií datacenter MěÚ a ZŠ“, 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 dodávky pod názvem „Obměna technologií
datacenter MěÚ a ZŠ“ ve složení – členové: Ing. Petr Habán, Ing. Radek Hroch, Marek Vávra;
náhradníci: Ing. Oliver Mach, Ing. Štěpánka Potůčková, DiS., Jan Král;
vzala na vědomí informaci Vodárny Plzeň č.j. 2020/04628 z 29.9.2020 o pozastavení povolování
nových napojení na veřejný vodovod Starý Plzenec v dolním tlakovém pásmu, včetně přílohy
Technická zpráva 07/2020 Měrná kampaň a souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na
zpracovatele Generelu zásobování města Starý Plzenec pitnou vodou;
souhlasila, na návrh vedoucí K-Centra s uskutečněním akce Mikulášská Radyně dne 06.12.2020 od
13:00 h do 16:00 h dle předloženého návrhu, bude-li to možné v návaznosti na vývoji epidemiologické
situace;
souhlasila, na návrh vedoucí K-Centra s uskutečněním akce Adventní trh a rozsvícení vánočního
stromu ve Starém Plzenci dne 29.11.2020 od 14:00 h do 18:00 h dle předloženého návrhu, bude-li to
možné v návaznosti na vývoji epidemiologické situace;
vzala na vědomí došlou žádost o navýšení počtu parkovacích míst při realizaci stavebních prací na
akci „Sedlec – chodník I. etapa“ a uložila projednat žádost s projektantkou Janou Přibáňovou;
schválila přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje z dotačního titulu PSOV PK 2020 - Projekty obcí
„Rekonstrukce chodníku v ulici Erbenova - Starý Plzenec“ do rozpočtu města a uzavření smlouvy o
poskytnutí účelové dotace s Plzeňským krajem;

