Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
10. schůze – 9. března 2022
RM
vzala na vědomí Zápis komise strategického rozvoje a prezentace památek č. 10 z 17.02.2022,
v předloženém znění;
schválila zadání provedení autorského dozoru při realizaci stavebních prací na zakázce malého
rozsahu pod názvem „Hrad Radyně – stavební úpravy vnějšího obvodového pláště“ pro rok 2022
společnosti Ateliér Soukup Opl Švehla s.r.o, Klatovská třída 11, 301 00 Plzeň, IČ: 25229869, dle
předložené nabídky;
schválila, v návaznosti na změnu legislativy dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění provozu a správě
sběrného dvora odpadů ve Starém Plzenci ze dne 30.12.2019, se společností AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o, provozovna Plzeň v předloženém znění;
vzala na vědomí rozhodnutí ředitelky Mateřské školy Starý Plzenec o stanovení výše úplaty
za předškolní vzdělávání dítěte na období 01.09.2022 - 31.08.2023 na částku 630 Kč měsíčně;
vzala na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Starý Plzenec, příspěvkové organizace o
ukončení projektu Šablony II;
vzala na vědomí žádost Regionálního sdružení ODS Plzeňského kraje – IČO: 16192656 1) o povolení
ke zvláštnímu užívání místní komunikace IV. tř (chodník, náměstí) a 2) o užití veřejného prostranství
dle situačního snímku o velikosti cca 2 m2 (1,2 m x výšce 2,5 m), za účelem umístění reklamní stojny
v rámci předvolební kampaně v termínu od 09.09.2022 do 18.10.2022 na pozemku města parc. č.
1411/43 v k. ú. Starý Plzenec a souhlasila s umístěním reklamní stojny na části pozemku parc. č.
1411/43 v k. ú. Starý Plzenec na požadovanou dobu od 09.09.2022 do 18.10.2022 za předpokladu
úhrady poplatku dle OZV č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a splnění
všech legislativních podmínek;
vzala na vědomí žádost XXXXX ze dne 27.02.2022 o pronájem zahrádky parc. č. 719/68 v k. ú. Starý
Plzenec v Luční ulici a uložila evidovat žádost žadatele;
vzala na vědomí žádost XXXXX a XXXXX na prodej pozemku určeného pro rekreaci nebo pro
bydlení v katastrálních územích Starý Plzenec nebo Sedlec u Starého Plzence a uložila zařadit do
seznamu žadatelů o stavební pozemky;
vzala na vědomí dle RM č. 100/2021, vyjádření sousedních vlastníků nemovitostí k řešené žádosti
prodeje pozemku parc. č. 375/116 v k. ú. Starý Plzenec pro scelení državy a zarovnání vlastnické
hranice sousedních pozemků a informace o existenci sítí, doporučila na základě předložených
vyjádření, komplexního řešení scelení a zarovnání vlastnických hranic v dané lokalitě, zajistit
znalecký posudek na cenu v místě a čase obvyklou a cenovou nabídku (náklady) na geometrické
rozdělení pozemku parc. č. 375/116 v k. ú. Starý Plzenec a uložila zajistit potřebné a znovu předložit
RM;
vzala na vědomí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 z. 114/92 Sb. a
schválila pokácení 1 stromu – dřeviny rostoucí mimo les (lípy) o obvodu kmene ve výšce 130 cm –
180 cm na pozemku města Starého Plzence parc. č. 1411/25 k.ú. Starý Plzenec;
vzala na vědomí potřebu pořídit Územní studii „Centrum města Starý Plzenec“, podklad pro územní
studii dle vítězného návrhu architektonicko urbanistické soutěže „Dostavba historického centra města
Starý Plzenec“, schválila pořizovatele územní studie Magistrát města Plzně – odbor stavebně správní,
souhlasila s vložením územní studie pořizovatelem po jejím projednání do evidence územně
plánovací činnosti a uložila odboru výstavby zaslat žádost o pořízení územní studie;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem
„Starý Plzenec – ulice Polní“, schválila Výzvu k podání nabídek pro uvedenou veřejnou zakázku
včetně příloh a jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Starý Plzenec – ulice Polní“ ve složení členové: Ing. Ivo Rada, Marek Vávra, Mgr. Martina Brejníková; náhradníci: Jan Král, Ing. Štěpánka
Potůčková, DiS., Ing. Radek Hroch;

vzala na vědomí došlou žádost o dotaci na dopravní obslužnost subjektu Plzeňský kraj ve výši
232.695 Kč, uložila předložit žádost o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost subjektu Plzeňský
kraj ve výši 232.695 Kč k rozhodnutí ZM a doporučila ZM schválit poskytnutí dotace v plné výši;
schválila uzavření Smlouvy o publikování otevřených dat úřední desky mezi městem Starý Plzenec a
společností Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, Chomutov, IČ: 25448714, v předloženém
znění, jejímž předmětem je publikování otevřených dat z modulu úřední deska z webu města;
vzala na vědomí přehled odběru kameniva včetně účelu jeho využití za rok 2021 a předložené cenové
nabídky kameniva pro rok 2022 a schválila uzavření kupní smlouvy č. C0031284/22 se společností
CEMEX Sand, k.s., Masarykovo nám. 207, Napajedla, IČ: 47906201, jejímž předmětem je odběr
kameniva v provozovně Nové Mitrovice – Mítov podle potřeb města pro rok 2022, v předloženém
znění;
vzala na vědomí Koncepci cestovního ruchu se zaměřením na marketingovou strategii a uložila
předložit Koncepci cestovního ruchu se zaměřením na marketingovou strategii ke schválení ZM;
vzala na vědomí strategický dokument Vyhodnocení Akčního plánu 2016–2019 stávajícího Programu
rozvoje města včetně aktualizace Akčního plánu 2020–2023 a uložila předložit Vyhodnocení Akčního
plánu 2016–2019 stávajícího Programu rozvoje města včetně aktualizace Akčního plánu 2020–2023
ke schválení ZM;
schválila Komunikační strategii města Starý Plzenec a uložila vyhodnotit opatření akčního plánu
komunikační strategie a předložit RM do 30.06.2022;
vzala na vědomí cenovou nabídku od společnosti LESOŠKOLKY s.r.o. 1 máje 104, 533 13 Řečany
nad Labem, IČ: 45534888 na nákup sadebního materiálu pro potřeby lesního hospodáře a schválila
realizaci nákupu sadebního materiálu pro potřeby lesního hospodáře od společnosti LESOŠKOLKY
s.r.o. 1 máje 104, 533 13 Řečany nad Labem, IČ: 45534888;
zrušila usnesení RM č. 209 ze 17.04.2019 v plném rozsahu, schválila, v rámci zajištění a poskytnutí
aktuální humanitární pomoci, výpůjčku bytových prostor města po dobu 30 dnů včetně bezplatného
poskytnutí energií a uzavření 7 Smluv o výpůjčce bytových prostor v majetku města v předloženém
znění: na adrese Starý Plzenec, Svatopluka Čecha 1143: byt č. 2, XXXXX - nar. XXXXX č. pasu
XXXXX, na adrese Starý Plzenec Havlíčkova 194: byt č. 5, XXXXX nar.: XXXXX, č.pasu XXXXX,
byt č. 6, XXXXX nar.: XXXXX č. pasu XXXXX, byt č. 7, XXXXX nar.: XXXXX č. pasu XXXXX,
byt č. 8, XXXXX nar.: XXXXX č pasu XXXXX, byt č. 10, XXXXX nar.: XXXXX č. pasu XXXXX,
byt č. 11, XXXXX nar.: XXXXX č. pasu: XXXXX a uložila, v souladu se záměry města poskytnout
potřebnou humanitární pomoc včetně legislativní možnosti požádat o dotace/příspěvek státu, zveřejnit
záměr vypůjčit (jedná se o odchylku od obvyklé ceny nájemného v rámci aktivního zapojení obce a
občanů do poskytnutí humanitární pomoci a lidské solidarity) nevyužité a volné bytové prostory města
včetně úhrady energií na dobu neurčitou se zákonnou tříměsíční výpovědní lhůtou nebo ukončením
smluvního vztahu dohodou smluvních stran a poté předložit RM;

