Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
2. schůze – 26. ledna 2022
RM
schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dodávce tepelné energie pro vytápění a společnou
přípravu teplé vody č. PS/007/13 se společností Plzeňské služby s.r.o, se sídlem Plzeň, Doubravecká
2 760/1, IČ: 27980502 v předloženém znění;
schválila smlouvu o bezúplatném převodu majetku (4ks hasičských přileb) z majetku Hasičského
záchranného sboru Plzeňského kraje, IČ: 70883378 pro JSDHO Sedlec v předloženém znění;
schválila smlouvu o dílo se společností Servisní středisko HZS Plzeňského kraje, se sídlem v ul. U
Hasičů 1, 323 25 Plzeň, IČ: 70883378 na servis dýchacích přístrojů pro potřeby JSDHO Sedlec a JSDHO
Starý Plzenec v předloženém znění;
stanovila, v návaznosti na změny platového tarifu v souladu s nařízením vlády č. 420/2021, kterým se
mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a
správě, platy ředitelce Základní školy Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54, příspěvkové organizace,
řediteli Základní umělecké školy Starý Plzenec, Raisova 2, příspěvkové organizace, ředitelce Základní
školy a mateřské školy, Sedlec č.p. 81, příspěvkové organizace a ředitelce Mateřské školy, Starý
Plzenec, Vrchlického 853, příspěvkové organizace ve stanovené výši, s účinností od 01.01.2022;
vzala na vědomí Zápis komise lesní ze dne 14.01.2022 v předloženém znění;
vzala na vědomí žádost od občanů v ulici Smrková na řešení bezpečnostní situace v ulici Smrková –
vybudováním veřejného osvětlení a uložila aktualizovat plán investic se zařazením bodu „Doplnění VO
v ulici Smrková“ a předložit plán investic na nejbližším jednání ZM;
schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby
č. IV-12-00119464/SOBS VB/02 na pozemku parc. č. 1343/22 v k. ú. Starý Plzenec, se společností ČEZ
Distribuce a. s. v upraveném znění předloženého návrhu;
vzala na vědomí vyjádření XXXXX k pronájmu části pozemku města parc. č. 455/33 v k. ú. Starý
Plzenec a žádost spolku Continental Bulldog Club Czech, z. s. IČ: 11994444 o výpůjčku předmětného
pozemku města a uložila dojednat šetření na místě za účasti XXXXX;
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 2022 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 2021, tj. s krátkodobým pronájmem pozemků parc. č. 343/1, 343/162, 346/2 v k. ú. Starý
Plzenec na příslušných kalendářní rok ve dnech 05.09.2022 – 13.09.2022 a uložila dohodnout návrhy
příslušných smluv se žadatelem a vypůjčitelem pozemku SK Starý Plzenec z. s. a předložit ke schválení
RM;
vzala na vědomí insolvenční řízení, vyhlášené a vedené Krajským soudem v Plzni pod č.j. KSPL 20
INS 169/2022 proti XXXXX, rok nar. XXXXX, trvalý pobyt XXXXX a souhlasila s podáním přihlášky
pohledávky města za panem XXXXX, rok nar. XXXXX, trvalý pobyt XXXXX, ve výši 5.000 Kč do
insolvenčního řízení;
souhlasila, v rámci mezinárodní kampaně „Vlajka pro Tibet“, s vyvěšením tibetské vlajky na stožáru
města na Masarykově náměstí dne 10.03.2022;

