Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
28. schůze – 9. prosince 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 výsledek hospodaření společnosti Pronap s.r.o k 31.10.2020, objem
výroby na 11/2020, předpoklad objemu výroby k 31.12.2020, komentář k hospodaření společnosti a
Projekt pořízení nové investice – pořízení 5 osého CNC obráběcího centra včetně výběrového řízení a
návrhu financování v předloženém znění a souhlasila, na základě odůvodnění a rozboru
ekonomických přínosů s pořízením 5 osého CNC obráběcího centra a s financováním dle
předloženého návrhu jednatelky společnosti PRONAP s.r.o Ing. Renaty Maškové;
vzala na vědomí písemné Zprávy ředitelů příspěvkových organizací: Mateřská škola Starý Plzenec,
Vrchlického 853 a Základní škola Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54, o přijatých opatřeních
k odstranění dílčích nedostatkům zjištěným při veřejnoprávní kontrole provedené Ing. Miroslavem
Křižkou (RM č. 380,468/2020);
stanovila pro I. pololetí 2021:
a) termíny schůzí RM ve dnech: 13. a 27. ledna, 10. a 24. února, 10. a 24. března, 14. a 28.
dubna, 12. a 26. května, 16. a 30. června;
b) termíny zasedání ZM: pondělí 08. března, pondělí 10. května a pondělí 28. června;
schválila uzavření smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě č.
1046/2020/PMDP mezi městem Starý Plzenec a Plzeňskými městskými dopravními podniky, a.s.,
Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň, IČ: 25220683, v předloženém znění, jejímž předmětem je
poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících ve veřejné linkové dopravě od 01.01.2021;
souhlasila s uskutečněním kulturní akce Radyňské slavnosti vína 24.04.2021 od 13:00 do 19:00 h
v předhradí hradu Radyně dle předloženého návrhu a s podáním žádosti o dotaci na kulturní a
propagační akci Radyňské slavnosti vína 24.04.2021 Vinařskému fondu, Žerotínovo náměstí 3, 601 82
Brno a stanovila vstupné ve výši 100 Kč/dospělou osobu od (věku 18 let); děti a studenti do 18 let
vstup zdarma). Vstupenka je platná i pro prohlídku hradu Radyně a poplatek za umožnění prodeje pro
stánkové prodejce s vínem za cenu 1.500 Kč včetně DPH za stánek;
souhlasila s poskytnutím odměn za rok 2020 ředitelce Mateřské školy Starý Plzenec, Vrchlického
853, příspěvkové organizace, ředitelce Základní školy Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54,
příspěvkové organizace a ředitelce Základní školy a mateřské školy, Sedlec č.p. 81, příspěvkové
organizace v dohodnuté výši, která bude vyplacena z rozpočtových prostředků školy;
souhlasila s poskytnutím odměny za rok 2020 řediteli Základní umělecké školy Starý Plzenec,
Raisova 2, příspěvkové organizace, v dohodnuté výši, která bude vyplacena z rozpočtových
prostředků školy a z příspěvku zřizovatele;
vzala na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Starý Plzenec, Vrchlického 853, příspěvkové
organizace o uzavření školy v době vánočních prázdnin od 23.12.2020 do 31.12.2020;
vzala na vědomí Výroční zprávu Základní školy Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54, příspěvkové
organizace za školní rok 2019/2020 v předloženém znění;
vzala na vědomí Protokol o kontrole příspěvkové organizace Základní umělecká škola Starý Plzenec,
příspěvková organizace, Raisova 2, ze kterého 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 30.12.2020 předložit RM písemnou zprávu o jejich
odstranění;
jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku
malého rozsahu na služby pod názvem „Generel zásobování města Starý Plzenec pitnou vodou“
ve složení - členové: Ing. Ivo Rada, Marek Vávra, Květoslava Vraštilová; náhradníci: Bc. Václav
Vajshajtl, Ing. Štěpánka Potůčková, DiS., Ing. Radek Hroch;

schválila plán kulturních akcí města na rok 2021 v předloženém znění;
souhlasila s přijímáním finančních darů poskytnutých městu v roce 2021 na pořádání plesu a jiných
kulturních akcí a schválila zmocnění vedoucí K-Centra Evy Vlachové k uzavírání a podepisování
příslušných darovacích smluv s dárci pro rok 2021;
schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti uzavřenou
mezi subjekty Správa železnic, státní organizace IČO: 70994234 - povinný a vlastník pozemku parc. č.
1458/14 v k. ú. Starý Plzenec a městem Starý Plzenec, IČO: 00257257 oprávněný a zhotovitel stavby
„Starý Plzenec – vodovod v Luční ulici“, v upraveném znění předloženého návrhu;
schválila uzavření Dohody o poskytování služby vnitrostátní – Obyčejné zásilky odpovědní, číslo
2020/09594 mezi městem Starý Plzenec a společností Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4,
Praha, IČ: 47114983, v předloženém znění, jejímž předmětem je stanovení podmínek pro využívání
odpovědních zásilek;
schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti uzavřenou
mezi subjekty Povodí Vltavy, státní podnik IČO: 70889953 - povinný a vlastník pozemku parc. č.
154/23 a 1500/44 v k. ú. Starý Plzenec a městem Starý Plzenec IČO: 00257257 oprávněný a zhotovitel
stavby „Cyklostezka Starý Plzenec – Šťáhlavy, etapa 1“, v upraveném znění předloženého návrhu;
vzala na vědomí variantní návrhy projektové studie pro žádost o dotaci na fotovoltaický systém na
střechu budovy MŠ Starý Plzenec, včetně vzduchotechniky s rekuperací tepla do jednotlivých tříd MŠ
Starý Plzenec od společnosti Energomex s.r.o., Uralská 770/6, Bubeneč, 160 00 Praha 6, IČO:
29042577 a uložila projednat návrh centrální VZT jednotkou na patře s textilní výústkou bez chlazení
vzduchu s projektantem a předložit RM;
vzala na vědomí podněty XXXXX k průběhu realizace akce „Chodník – Starý Plzenec - Sedlec I.
etapa“ a schválila návrh odpovědi žadateli v předloženém znění;
schválila prodloužení lhůty pro podání nabídek na zakázku Generel zásobování pitnou vodou do
21.12.2020 a současně prodloužení lhůty pro dokončení díla do 30.06.2021;
vzala na vědomí opakované upozornění XXXXX radě města týkající se provozování pivního baru
BOJO v Sedlci a schválila odpověď, která bude odeslána XXXXX v předloženém znění;

