Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
26. schůze – 25. listopadu 2020
RM
vzala na vědomí jednání komise strategického rozvoje a prezentace památek č. 7 ze dne 21. 24.10.2020 v předloženém znění a uložila zpracovat návrh řešení jednotlivých bodů a předložit RM;
vzala na vědomí zápis z jednání komise pro občanské a sociální záležitosti ze dne 18.11.2020 a žádost
XXXXX, Starý Plzenec o přidělení městského bytu na adrese Svatopluka Čecha 1143, Starý Plzenec a
schválila, na základě doporučení komise pro občanské a sociální záležitosti, uzavření nájemní
smlouvy na dobu určitou, od 01.12.2020 do 31.05.2021, na městský byt č. 3 na adrese Svatopluka
Čecha 1143, Starý Plzenec, s XXXXX;
stanovila termíny pro uzavírání občanských sňatků pro období leden – srpen 2021 na dny: 22.01.
a 23.01., 19.02. a 20.02., 12.03. a 13.03., 23.04.a 24.04., 15.05., 05.06.a 19.06., 17.07. a 24.07., 14.08.
a 28.08;
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) anonymní podnět doručený starostce města,
b) osobní vyjádření pana Luďka Silovského, vedoucího obchodního úseku, předsedkyně
odborové organizace OS Kovo Pronap paní Oldřišky Lodrové a jednatelky společnosti
PRONAP s.r.o Ing Renaty Maškové k anonymnímu podnětu zaslanému starostce města,
c) vyjádření jednatelky společnosti PRONAP s.r.o k vývoji personální a ekonomické situaci ve
společnosti PRONAP s.r.o.,
uložila jednatelce společnosti předložit projekt a finanční analýzu plánovaných investic;
vzala na vědomí Protokoly o kontrole příspěvkových organizací: Mateřská škola Starý Plzenec,
Vrchlického 853 a Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54, ze kterých vyplývá, že
veřejnoprávní kontrolou nebylo zjištěno žádné závažné zjištění, ani neobvyklé finanční operace, které
by představovaly pro kontrolovanou osobu významná rizika a uložila přijmout bezodkladně opatření
k odstranění zjištěních dílčích nedostatků při veřejnosprávní kontrole a do 15.12.2020 předložit RM
písemnou zprávu o jejich odstranění;
vzala na vědomí Výroční zprávu Základní a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec č.p. 81,
příspěvkové organizace za školní rok 2019/2020 v předloženém znění;
vzala na vědomí jednání komise strategického rozvoje a prezentace památek č. 9 ze dne 20. - 22. 11.
2020 v předloženém znění;
vzala na vědomí úpravu Plánu investic a uložila předložit úpravu Plánu investic zastupitelstvu města
k projednání,
schválila návrh Rozpočtu 2021, návrh Rozpočtů pro fondy zřízené městem Starý Plzenec na rok 2021
a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Starý Plzenec na roky 2022-2026 v předloženém znění
a uložila zveřejnit návrh Rozpočtu 2021, návrh Rozpočtů pro fondy zřízené městem Starý Plzenec na
rok 2021 a návrh Střednědobého výhledu rozpočtu města Starý Plzenec na roky 2022-2026 po
zákonnou dobu a předložit ke schválení ZM;
vzala na vědomí žádost XXXXX na prodej pozemku pro stavbu rodinného domu v obci Starý
Plzenec, především pozemků parc. č. 275/1 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, parc. č. 455/45, parc. č.
455/38 a parc. č. 1053/1 v k. ú. Starý Plzenec a uložila zařadit do seznamu žadatelů o stavební
pozemky;
vzala na vědomí opakovanou žádost JUDr. Pavly Baborové, právničky organizace Správa železnic, s.
o., z důvodu finančního vypořádání a nastupujících inventarizací, o uzavření Dohody o zrušení
smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene čj. 35 011/06-O25 v letošním roce 2020,
uzavřenou mezi městem Starý Plzenec a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace dne
05.04.2006 týkajících se pozemků parc. č. 160/8 a 160/30 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence dříve ve

vlastnictví SŽDC, s. o. převedených do vlastnictví Pozemkovému fondu ČR, včetně finančního
vypořádání, schválila, z důvodu inventarizací a dokončení finančního a právního vypořádání, uzavření
citované Dohody v předloženém znění a související žádost města dle smluvních podmínek smlouvy
budoucí o vrácení zálohy jednorázové náhrady za zřízení věcného břemene uhrazenou městem dne
30.05.2006 a uložila, uzavřít předmětnou Dohodu včetně žádosti o vrácení úhrady pokračovat
v majetkoprávním vypořádání v souladu s usnesením RM č. 182/2020;
vzala na vědomí v souladu s přijatými usneseními RM č. 318 a 417/2020, vyjádření vlastníka
sousední nemovitosti pozemku parc. č. 436/10 v k. ú. Starý Plzenec informace o majetkoprávních
podmínkách v předmětné lokalitě a uložila, z důvodu kompletního řešení dané lokality, projednat s
vlastníkem sousedních nemovitostí pozemku parc. č. st. 521/1 zastavěného stavbou pro bydlení čp.
304 stojící i z části na pozemku ve vlastnictví města parc. č. st. 521/3, vše v k. ú. Starý Plzenec a
opětovně předložit RM;
schválila uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci mezi městem Starý Plzenec a advokátkou
Mgr. Ing. Janou Krupičkovou, Divadelní 2728/3a, Plzeň, IČ: 66978599, v předloženém znění, jejímž
předmětem je vedení přestupkové agendy;
schválila uzavření Smlouvu o uložení věcí se společností Bonita Group Service s.r.o., se sídlem
Drásov 583, 664 24, IČ: 27738795 v předloženém znění;
rozhodla o zrušení kulturní akce Mikulášská Radyně 06.12.2020, z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace v souvislosti koronavirem SARS CoV-2 na území ČR;
rozhodla o zrušení tradiční kulturní akce – divadelního představení Živý Betlém dne 24.12.2020 na
Masarykově náměstí u kostela sv. Jana Křtitele, z důvodu nepříznivé epidemiologické situace
v souvislosti koronavirem SARS CoV-2 na území ČR;
schválila zadání zajištění přenosu online stream z představení Živý Betlém na web a facebook města
Starý Plzenec dle předložené nabídky spolku Mattias, z.s. , Zikmunda Wintra 2391/27, 301 00 Plzeň,
IČ: 27033562;
souhlasila se zpracováním dokumentu „Demografická studie“ pro posouzení potřebnosti rozšíření
kapacity ZŠ Starý Plzenec Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, obecně prospěšná
společnost, Riegrova 1, 301 00 Plzeň, IČ: 25245091, dle předložené nabídky;
vzala na vědomí vyjádření komisí stavební, KSRPP a komise životního prostředí k záměru možné
výstavby obchodního zařízení na pozemcích č. 63/1, 63/3, 63/6 a 63/7 v k.ú. Starý Plzenec,
doporučila ZM rozhodnout o pokračování jednání v návaznosti na usnesení ZM 05.11/2019 a
výsledku ankety se společností Billa a uložila předložit vyjádření komisí na jednání ZM, nejpozději do
26.11.2020;

