Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
1. schůze – 12. ledna 2022
RM
vzala na vědomí Zprávu ředitelek: Mateřské školy Starý Plzenec, Vrchlického 853, příspěvková
organizace, Základní školy Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54, příspěvková organizace, Základní
školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvková organizace a ředitele Základní umělecké
školy Starý Plzenec, příspěvková organizace, se sídlem Raisova 2, Starý Plzenec o přijatých
opatřeních k odstranění dílčích nedostatků zjištěných při veřejnoprávní kontrole provedené Ing.
Miroslavem Křižkou;
vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Starý Plzenec, ul. Dvořákova 2. etapa - vodovod“ a
schválila uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek se společností
BK – INVESTIS, spol. s r. o., Pod Všemi svatými 1088/83, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň,
IČO: 00884839, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě nejnižší nabídkové
ceny při splnění všech zadávacích podmínek;
vzala na vědomí oznámení Miloslava Esterleho, ředitele Základní umělecké školy Starý Plzenec,
příspěvkové organizace, Raisova 2 IČ: 70827184 o ukončení funkce ředitele školy z důvodu odchodu
do důchodu ke dni 30.06.2022, vyhlásila, ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění, konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní umělecké
školy Starý Plzenec, příspěvková organizace, Raisova 2, IČO: 70827184 a uložila zabezpečit nezbytné
náležitosti k provedení konkursního řízení podle ustanovení vyhlášky Ministerstva školství, mládeže a
tělovýchovy č. 107/2019, včetně veřejného oznámení o vyhlášení konkursního řízení;
vzala na vědomí:
a) Inspekční zprávu České školní inspekce, Plzeňského inspektorátu ze dne 08.12.2021 a
Protokol o kontrole Mateřské školy Starý Plzenec, Vrchlického 853, příspěvková organizace
ze dne 08.12.2021,
b) Zprávy ředitelky Mateřské školy Starý Plzenec, Vrchlického 853, příspěvková organizace o
přijatých opatřeních ke zjištěným dílčím nedostatkům při inspekční činnosti České školní
inspekce;
schválila podmínky „Participativního rozpočtu“ pro rok 2022 v předloženém znění a jmenovala
koordinátorem „Participativního rozpočtu“ místostarostu Marka Vávru;
stanovila ceny za vývoz směsných komunálních odpadů pro právnické osoby a fyzické osoby
oprávněné k podnikání, které budou při nakládání s odpady v roce 2022 využívat systém města, ve
výši 3.500 Kč včetně DPH při týdenním vývozu a 2.450 Kč včetně DPH při čtrnáctidenním vývozu
jedné nádoby o objemu 110 či 120 litrů a 6.900 Kč včetně DPH při týdenním vývozu a 4.800 Kč
včetně DPH při čtrnáctidenním vývozu jedné nádoby o objemu 240 litrů a schválila zmocnění
referentky odboru ŽP MěÚ Heleny Šaškové k uzavírání a podepisování smluv s příslušnými
podnikateli pro rok 2022 v předloženém znění;
schválila uzavření dodatku č. 17 ke Smlouvě na odvoz a likvidaci směsného komunálního odpadu
s firmou RUMPOLD-R Rokycany s.r.o., IČ: 62619357 se sídlem Jiráskova 32/465 Rokycany, který je
v souladu s novým zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.;
souhlasila s uplatněním „třídící slevy“ pro rok 2022 u provozovatele skládky Němčičky – firmy
RUMPOLD-R Rokycany s.r.o., IČ: 62619357 se sídlem Jiráskova 32/465 Rokycany v souladu
s novým zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.;
schválila dodatek č. 17 ke Smlouvě o využití a odstranění odpadu č. 1091011131 v předloženém znění
a ceník za uložení odpadu na skládku Vysoká u Dobřan v roce 2022 předložený majitelem skládky
firmou Marius Pedersen a.s., Průběžná 1940/3, Hradec Králové, IČO: 42194920 platný od 01.01.2022;

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, 332 09 Štěnovice,
IČO: 26388791 v předloženém znění;
schválila uzavření příkazní smlouvy na vykonání činností (konzultace a simulace investičních akcí
a oprav na vodovodní síti, vliv úprav vodovodní sítě na její funkci, zajištění aktuálnosti generelu
vzhledem k realizovaným úpravám na vodovodní síti) v rámci stavby, správy a servisní podpory
matematického modelu vytvořeného v rámci zpracování díla „Generel zásobování města Starý Plzenec
pitnou vodou“ se společností Vodohospodářský rozvoj a výstava a.s., Nábřežní 90/4, Smíchov,
150 00 Praha 5, IČO: 47116901 v předloženém znění;
schválila uzavření dodatku č. 5 ke Smlouvě o užití, implementaci a provozní podpoře informačního
systému HELIOS Fenix č. F-10-01397 mezi městem Starý Plzenec a společností Asseco Solutions,
a. s., Zelený pruh 1560/99, Praha 4, IČ: 64949541 v předloženém znění, jehož předmětem je přístup
do vzdělávacího portálu;
schválila Dodatek č. 3 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 informaci o jednání uskutečněném za účelem zjištění technických a finančních
náležitostí pro realizaci úsekového měření rychlosti projíždějících vozidel v ulici Bezručova ve Starém
Plzenci;
vzala na vědomí žádost manželů XXXXX, trvalý pobyt XXXXX, Starý Plzenec, o prodej části
pozemku parc. č. 331/45 v k. ú. Starý Plzenec, který vyčistili od skládky, osadili trávou a udržují
sekáním cca od roku 1997 a uložila, provést šetření na místě v souladu s územním plánem města a za
účasti dotčených odborů;
schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění
stavby č. IV-12-0018583/SOBS VB/04 „Starý Plzenec, PM, K Jezu, p. č. 321/4, kNN“ na pozemku
parc. č. 321/4 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, se společností ČEZ Distribuce a. s., v předloženém
znění;
vzala na vědomí žádost XXXXX, trvalý pobyt XXXXX, Starý Plzenec o pronájem části pozemku
parc. č. 1411/52 v k. ú. Starý Plzenec před restaurací v čp. 57 za účelem umístění restaurační
předzahrádky za stejných smluvních podmínek, jako měl předcházející nájemce, souhlasila
s požadovaným pronájmem za účelem umístění restaurační předzahrádky části pozemku parc. č.
1411/52 v k. ú. Starý Plzenec o velikosti cca 65 m2 na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou,
za roční nájemné 100 Kč/m2 bez DPH s tím, že od roku 2023 bude nájemné zvyšované o státem
uznanou míru inflace a uložila, zveřejnit záměr města pronajmout část pozemku za citovaným účelem,
dojednat se žadatelem návrh smlouvy a po splnění daných legislativních podmínek předložit znovu
RM;
vzala na vědomí žádost XXXXX ze dne 06.01.2022, týkající se zahrádek parc. č. 719/61 a parc. č.
719/62 v k. ú. Starý Plzenec, souhlasila s pronájmem/propachtováním pouze jedné ze dvou
citovaných zahrádek a uložila vyzvat žadatelku k vyjádření, kterou ze dvou zahrádek parc. č. 719/61 a
parc. č. 719/62 v k. ú. Starý Plzenec chce pronajmout/propachtovat, v souladu s přijatým usnesením
RM č. 438/2021;
vzala na vědomí, na základě uzavřeného Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 6548000312 o nájmu
pozemku VS 6548000312 Správy železnic, státní organizace IČO: 70994234, doručené avízo
pronajímatele o stanoveném nájemném na rok 2022 ve výši 8.448 Kč, které je zvýšené oproti
nájemnému za rok 2021 ve výši 7.040 Kč, týkající se pronájmu pozemků parc. č. 206/72, parc. č.
206/73 a parc. č. 206/74 v k. ú. Starý Plzenec, včetně dojednaného Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu
pozemku VS 6548000312 ze dne 6. 1. 2012, souhlasila, podle změny legislativy s účinností od
01.01.2022 čá 19/2021 Cen. věst. Výměr č. 01/2022 MFČR ze dne 03.12.2021 a na základě
probíhajícího majetkoprávního vypořádání se Správou železnic, státní organizací, se zvýšením
nájemného na částku 8.448,00 Kč počínaje rokem 2022 a schválila uzavření příslušného Dodatku č. 2
ke Smlouvě o nájmu pozemku VS 6548000312 ze dne 6. 1. 2012 k Nájemní smlouvě č. 6548000312
o pronájmu pozemků parc. č. 206/72, parc. č. 206/73, parc. č. 206/74 v k. ú. Starý Plzenec se
společností Správa železnic, státní organizace, IČO: 70994234, v předloženém znění;

vzala na vědomí Seznam doručených nabídek a protokol z otevírání obálek, Zprávu o hodnocení
nabídek, Protokol o splnění podmínek účasti v zadávacím řízení u vybraného dodavatele, Výzvu
vybranému dodavateli, Vypořádání výzvy vybranému dodavateli veřejné zakázky „Zajištění
technického dozoru stavby a koordinátora BOZP na akci „Přístavba základní školy a novostavba
sportovní haly Starý Plzenec“ a schválila, na základě doporučení hodnotící komise:
a) Rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení společnost MP technik spol. s r.o. se
sídlem Francouzská 149, 345 62 Holýšov, IČO: 05360889 z další účasti v zadávacím řízení
k veřejné zakázce „Zajištění technického dozoru stavby a koordinátora BOZP na akci
„Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly Starý Plzenec“, jejíž nabídka nesplnila
podmínky účasti v zadávacím řízení;
b) Rozhodnutí o výběru dodavatele veřejné zakázky „Zajištění technického dozoru stavby a
koordinátora BOZP na akci „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly Starý
Plzenec“ společnost D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. se sídlem Sokolovská
45/16, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 26760312, s nabídkovou cenou 2.300.000 Kč bez DPH,
c) Uzavření Příkazní smlouvy se společnost D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. se
sídlem Sokolovská 45/16, 186 00 Praha 8 – Karlín, IČO: 26760312, s nabídkovou cenou
2.300.000 Kč bez DPH, k veřejné zakázce „Zajištění technického dozoru stavby
a koordinátora BOZP na akci „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly Starý
Plzenec“, po uplynutí lhůty zákazu uzavřít smlouvu podle § 246 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v souladu s návrhem smlouvy obsaženým v nabídce vybraného
dodavatele;

