Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
3. schůze – 10. února 2021
RM
vzala na vědomí cenovou nabídku na seč nového hřbitova v roce 2021 předloženou firmou HD Strom
s.r.o., Raková 33, IČ: 25217267 ve výši 58.910 Kč bez DPH, souhlasila s cenovou nabídkou
v předloženém znění a uložila zajistit objednávku na celoroční seč ve výše uvedeném kontextu;
vzala na vědomí informaci o výsledku jednání se zástupcem společnosti PRODOMIA, s.r.o., Janou
Bečvářovou, souhlasila, v návaznosti na usnesení RM č. 30 ze dne 27.01.2021, s ukončením stávající
Mandátní smlouvy uzavřené mezi městem a společností PRODOMIA, s.r.o., jako nástupnickou
organizací společnosti Plzeňské služby s.r.o,
dohodou k 31.12.2021 a uložila v tomto směru
informovat písemně společnost PRODOMIA, s.r.o. a na základě jejich vyjádření připravit dohodu o
ukončení stávající Mandátní smlouvy a předložit RM ke schválení;
vzala na vědomí situační výkres a zpracovaný rozpočet na projekt pod názvem „Optický kabel,
propojení Starého Plzence a Sedlce“ a souhlasila s podáním žádosti o účelovou dotaci z dotačního
programu Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí v Plzeňském kraji 2021 na
realizaci projektu pod názvem „Optický kabel, propojení Starého Plzence a Sedlce“;
vzala na vědomí Výroční zprávu společnosti PRODOMIA, s.r.o., IČ: 26320185 za rok 2020,
týkající se správy nemovitostí v majetku města v předloženém znění a uložila předložit RM
přehled o stavu pohledávek bytového a nebytového fondu k 31.12.2020;
schválila smlouvu o poradenské činnosti a technické pomoci v oboru dopravních řešení a dopravních
staveb se společností D PROJEKT PLZEŇ Nedvěd s.r.o., Útušice 66, Štěnovice, IČ: 26388791,
v předloženém znění;
vzala na vědomí žádost Vlastimila Lagrona o povolení k hostování a zajištění tradiční pouti ve
Starém Plzenci podniky lidové technické zábavy a stánkovým prodejem v roce 2021 včetně uzavření
smlouvy na dobu určitou v trvání 3 let, nesouhlasila s dlouhodobým závazkem města na zajištění
pouti, tj. na žadatelem požadovanou dobu určitou v trvání 3 let, souhlasila, z důvodu výpůjčky
pozemku parc. č. 343/162 v k. ú. Starý Plzenec (škvárové hřiště) třetí osobě, se zajištěním pouti za
stejných podmínek jako v roce 2020, tj. s krátkodobým pronájmem pozemků parc. č. 343/1, 343/162,
346/2 v k. ú. Starý Plzenec na příslušný kalendářní rok 2021 a uložila dohodnout návrhy příslušných
smluv se žadatelem a vypůjčitelem pozemku SK Starý Plzenec z. s. a předložit ke schválení RM;
vzala na vědomí žádost XXXXX, XXXXX a manželů XXXXX na prodej pozemku pro stavbu
rodinného domu ve Starém Plzenci a uložila zařadit do seznamu žadatelů o stavební pozemky;
schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby č. IV-12-0017046/02 „Starý Plzenec, PM, p. č. 203/9, kNN“ na pozemcích parc. č. 206/60 a
parc. č. 204/39 v k. ú. Starý Plzenec, se společností ČEZ Distribuce a. s. v upraveném znění
předloženého návrhu;
vzala na vědomí opětovnou nabídku XXXXX doručenou pomocí emailové zprávy na prodej
spoluvlastnického podílu ve výši ½ k celku pozemku parc.č. 213/83 v k. ú Starý Plzenec za
stanovenou cenu pro výkup pozemků pod komunikací ve výši 60 Kč/m2, doporučila, na základě
změny legislativy občanského zákoníku týkající se předkupního práva, v návaznosti na přijaté
usnesení RM č. 515/2019, vykoupit spoluvlastnický podíl ve výši ½ k celku pozemku parc.č. 213/83
v k. ú Starý Plzenec pod komunikací (ul. Boženy Němcové) za stanovenou cenu pro výkup ve výši 60
Kč/m2 i přes stále nedostatečnou identifikaci druhého spoluvlastníka a uložila předložit k rozhodnutí
ZM;
vzala na vědomí, splnění úkolu usnesení RM č. 511/2019, tj. informaci o vyrozumění žadatelů včetně
upozornění nutnosti zajištění souhlasu i ostatních spoluvlastníků a vydání souhlasného vyjádření
vedoucího OHI k technickému požadavku dočasné úpravy pozemku parc. č. 316/1 v k. ú. Starý
Plzenec, jehož je město spoluvlastníkem ve výši podílu 2/6 k jeho celku, vše bylo odsouhlaseno
v souladu s legislativou již ve stavebním řízení;

schválila uzavření dvou Smluv o poskytování servisních služeb mezi městem Starý Plzenec a
zhotovitelem Trade FIDES a.s., Dornych 57, 617 00 Brno, IČ: 61974731, servis OZ na vybraných
vodohospodářských objektech v majetku města, v předloženém znění;
vzala na vědomí oznámení OŽP KÚPK včetně podkladů o změně zahájeného 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, na
pozemku parc.č. 241/39 v k.ú. Starý Plzenec pro Ostravské opravny a strojírny, s.r.o., Ostrava, IČ:
46581979 a schválila návrh odpovědi odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského kraje;
vzala na vědomí, v souladu s usnesením RM č. 4/2021, návrh Dodatku č. 6 ke Smlouvě o nájmu
nebytových prostor č. 601/2012 uzavřené dne 31.07.2012 se Středním odborným učilištěm obchodu a
řemesel, spol. s r.o., IČ: 25200879, v platném znění pozdějších dodatků, neschválila požadované

prodloužení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v budově na adrese Raisova
96 na dobu určitou do 31.07.2023, schválila změnu předmětu pronájmu nebytových prostor
v prvním a druhém nadzemním podlaží budovy čp. 96 postavené na pozemku parc. č. st. 24/1 v k. ú.
Starý Plzenec a prodloužení pronájmu mezi městem a Středním odborným učilištěm obchodu a
řemesel, spol. s r.o., IČ: 25200879, na dobu určitou do 31.07.2022 a uložila, zveřejnit záměr města a
po uplynutí zákonné lhůty v případě, že nebude připomínek a nepřihlásí je jiný zájemce, uzavřít
k citované nájemní smlouvě předložený příslušný Dodatek č. 6;

