Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
11. schůze – 16. března 2022
RM
stanovila návrh programu jednání 29. zasedání ZM dne 28.03.2022 a termín pracovní porady členů
ZM na pondělí dne 21.03.2022;
vzala na vědomí zápis Sportovní komise a došlé žádosti subjektů o dotaci, schválila poskytnutí
dotace subjektům dle předloženého návrhu Sportovní komise, kde bylo přihlíženo k počtu
registrovaných staroplzeneckých dětí a omezenému množství finančních prostředků:
Tělocvičná jednota Sokol Starý Plzenec
15.000 Kč
Český kynologický svaz ZKO Starý Plzenec – 200
14.000 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sedlec
30.000 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Starý Plzenec
10.000 Kč
Sedlec Vršek - Jitka Vávrová
20.000 Kč
SK SPORT team DOLI Starý Plzenec, z.s.
25.000 Kč
Taneční škola Filip Gregoriades z.s.
25.000 Kč
Marek Koňařík – biatlon
3.000 Kč
Běh přes tři vsi
4.000 Kč
Aerobik Hana Hrochová
8.000 Kč
souhlasila s uzavřením Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace těmto subjektům ve schválené
výši, uložila předložit žádosti o poskytnutí dotací přesahujících 50.000 Kč k rozhodnutí ZM a
doporučila ZM dle návrhu Sportovní komise poskytnutí dotací takto:
- SK Starý Plzenec z.s. ve výši 240.000 Kč
- TJ Spartak Sedlec z.s. v souhrnné částce 198.000 Kč, z toho (oddíl rychlostní kanoistiky) ve
výši 150.000 Kč, (oddíl HMB šermíři) ve výši 5.000 Kč, (oddíl hokeje) ve výši 8.000 Kč a
(oddíl tenisu) ve výši 35.000 Kč
- HK Bohemia Sekt Starý Plzenec z.s. ve výši 55.000 Kč
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem
„Sedlec – MK Spojovací ul. - úsek Polní – Turistická ul.“, 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 „Sedlec –
MK Spojovací ul. - úsek Polní – Turistická ul.“ ve složení - členové: Ing. Ivo Rada, Marek Vávra,
Mgr. Martina Brejníková; náhradníci: Jan Král, Ing. Štěpánka Potůčková, DiS., Ing. Radek Hroch;
vzala na vědomí rozdělení participativních projektů, uložila předložit do ZM a doporučila ZM
schválit projekty č. 7, 5, 3 a částečná realizace projektu č. 1 k realizaci z participativního rozpočtu;
vzala na vědomí Inspekční zprávu České školní inspekce, Plzeňského inspektorátu a Protokol o
kontrole Základní školy Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54, příspěvkové organizace ze dne
24.02.2022 a uložila ředitelce školy předložit RM zprávu o odstranění zjištěných nedostatků;
vzala na vědomí výsledek šetření České školní inspekce, Plzeňského inspektorátu na právnickou
osobu Základní školu Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54, příspěvkovou organizaci ze dne
04.03.2022 a uložila ředitelce školy předložit RM zprávu ke zjištěným nedostatkům a přijatým
opatřením;
schválila, na žádost ředitelky Základní školy Starý Plzenec, příspěvkové organizace, Masarykovo
náměstí 54, změnu zápisu školy v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 01.09.2022 o
navýšení kapacity školy z 368 na 420 žáků;
schválila uzavření Darovací smlouvy mezi městem Starý Plzenec a Diecézní charitou Plzeň,
Hlavanova 16, Plzeň, IČ: 49774034, v předloženém znění, jejímž předmětem je dar městu na úhradu
potřeb občanů Ukrajiny prchajícím před válečným konfliktem;
souhlasila s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2022 včetně rozpočtového opatření Krizového fondu
v upraveném znění předloženého návrhu a uložila předložit ke schválení rozpočtové opatření č.
3/2022 včetně rozpočtového opatření Krizového fondu na nejbližší jednání ZM;

vzala na vědomí informaci starostky o postupu akce „Přístavba základní školy a novostavba sportovní
haly ve starém Plzenci“, doporučila vyhlásit vývěrové řízení na zhotovitele projektu na celou akci, tj.
přístavbu ZŠ i novostavbu sportovní haly v režimu nadlimitní veřejné zakázky a uložila zajistit úpravu
rozpočtu na r. 2022 a střednědobého výhledu na r. 2023 – 2027;

