Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
12. schůze – 23. března 2022
RM
souhlasila se zajištěním tradiční pravidelné autobusové dopravy občanů na místní hřbitov v období
květen – říjen 2022 za jednotné jízdné 10,- Kč společností Z-Group bus a.s., divize ČSAD autobusy
Plzeň a uložila objednat autobus a informovat občany obvyklým způsobem;
schválila uzavření Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje, p.o. č.
8600005097 se správcem komunikace SÚS Plzeňského kraje, p.o. - parc. č. 1444/58, 1444/45, 1444/42,
1444/46 k.ú. Starý Plzenec, jehož předmětem je uložení nebo opravy inženýrských sítí v rámci
stavebních prací „Starý Plzenec - Bezručova ul.“;
schválila uzavření Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje, p.o. č.
8600004988 se správcem komunikace SÚS Plzeňského kraje, p.o. - parc. č. 1479/2, 1466/25 k.ú. Starý
Plzenec, jehož předmětem je uložení nebo opravy inženýrských sítí v rámci stavebních prací „Starý
Plzenec - chodník ul. Herejkova, inženýrské sítě“;
schválila uzavření Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského kraje, p.o. č.
8600004986 se správcem komunikace SÚS Plzeňského kraje, p.o. - parc. č. 1479/2, 1466/25 k.ú. Starý
Plzenec, jehož předmětem je uložení nebo opravy inženýrských sítí v rámci stavebních prací „Starý
Plzenec - úprava křižovatky na silnici II/180 a ul. Herejkova, Raisova“;
schválila předběžný návrh rozpočtu a program dle varianty č. 1 v upraveném znění předloženého návrhu
vedoucí K – Centra na Městské slavnosti Starého Plzence konané dne 03.09.2022;
souhlasila, na návrh vedoucí K-Centra, s konáním pietních aktů k uctění památky obětí světových válek
za účasti představitelů města dle předloženého časového harmonogramu dne 05.05.2022 a uložila
zajistit úpravu okolí u uvedených památníků včetně údržby přilehlých záhonů;
vzala na vědomí vyúčtování Plesu města a ZŠ Starý Plzenec, který se konal 05.03.2022 v Lidovém
domě se ziskem z uvedené akce činí 2.456 Kč;
vzala na vědomí žádost Klubu chovatelů jezevčíků České republiky, z. s. o bezplatný pronájem
„škvárového hřiště“ části pozemku města parc. č. 343/162 v k. ú. Starý Plzenec v k. ú. Starý Plzenec
za účelem parkování vozidel při konání akce Klubové výstavy jezevčíků dne 08.05.2022 v areálu
„Pionýr Starý Plzenec“ a zaparkování i při její přípravě dne 07.05.2022, neschválila požadované
bezúplatné užití části pozemku města, schválila, za podmínky souhlasu vypůjčitele pozemku SK Starý
Plzenec z. s. a z důvodu konání volnočasové akce pro občany, krátkodobý pronájem části pozemku parc.
č. 343/162 v k. ú. Starý Plzenec v k. ú. Starý Plzenec za citovaným účelem ve dnech 07.05.2022 a
08.05.2022 za jednorázové nájemné ve výši 100 Kč, které bude uhrazeno při podpisu příslušné smlouvy
a uložila, v případě souhlasu vypůjčitele předmětného pozemku a odsouhlasení podmínek žadatele,
v tomto smyslu uzavřít příslušnou smlouvu;
schválila uzavření Nájemní smlouvy na pronájem části pozemků parc. č. 298/10 a parc. č. 298/16 v k. ú.
Starý Plzenec na dobu určitou od 01.05.2022 do 30.09.2022 za účelem umístění stanu o velikosti 10 m
x 15 m s Jiřím Korelusem v předloženém znění;
schválila uzavření Nájemní smlouvy na pronájem částí pozemku parc. č. 123/2 v k. ú. Starý Plzenec na
dobu určitou od 08.03.2022 v délce 125 dnů za účelem umístění vždy krátkodobě po nezbytně nutnou
dobu stavebních zařízení do maximální plochy záboru cca 135,5 m2 se Společenstvím vlastníků pro dům
č. p. 765 a 766 ve Starém Plzenci IČO: 73740829 v předloženém znění;
vzala na vědomí nabídku společnosti VIAGEM a. s. pozemků parc.č. 263/3, 263/4, 268/1 v k. ú. Starý
Plzenec k prodeji z důvodu umístění pozemků v katastrálním území obce a uložila vyžádat si od
předkladatele informaci o výši kupní ceny nabízených pozemků, stanovisko od správce městských lesů
a předložit znovu RM;
schválila, v souladu s usnesením ZM č. 22.21/2021 ze dne 28.06.2021, uzavřením kupní smlouvy
a na základě dokončené revize údajů ke dni 21.09.2021 provedené katastrem nemovitostí dle § 35 odst.
1 Zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí („katastrální zákon“) čj. RO-1/202-405, ukončení
platnosti pachtovní smlouvy uzavřené s XXXXX, pachtýřem a nabyvatelem části pozemku parc. č.

317/1 sloučeného citovanou revizí do pozemku parc. č. 237/19 a to ke dni právních účinků zápisu vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí propachtovaného a převáděného pozemku nově odděleného
Geometrickým plánem č. 1175-33/2022 s novým označením parc. č. 237/180, vše v k. ú. Sedlec u
Starého Plzence a uložila uzavřít s pachtýřem XXXXX příslušnou Dohodu o ukončení pachtovní
smlouvy ke dni právních účinků kupní smlouvy na koupi propachtované části pozemku citovaného
v předcházejícím odstavci a k tomuto datu vypořádat s pachtýřem poměrné pachtovné za rok 2022;
vzala na vědomí žádost paní XXXXX o vydání urny s lidskými ostatky její matky, paní Blanky
Šimanové, zemřelé 04.01.2022 ve Starém Plzenci a souhlasila s vydáním urny paní XXXXX;
schválila zpracování Plánu dopravní obslužnosti města Starý Plzenec pro roky 2022 - 2026 od
společnosti POVED s.r.o., Nerudova 25, Plzeň, IČ: 29099846 dle předložené nabídky;
schválila společný postup města Starý Plzenec a statutárního města Plzeň, spočívající v centralizovaném
nákupu zemního plynu a silové složky maloodběrů elektrické energie, prostřednictvím nákupu těchto
komodit na vybrané komoditní burze formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením
§ 64 písm. c) zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro období roku 2023 za využití
metody nákupu formou postupné fixace ceny s přičítacím koeficientem, který bude zajišťovat statutární
město Plzeň, prostřednictvím Úřadu správních agend MMP, jako centrální zadavatel;
vzala na vědomí žádost společnosti SOS print s.r.o., Švihovská 165/10, Plzeň o navýšení dohodnuté
ceny za tisk Radyňských listů vzhledem k razantnímu a pokračujícímu zdražování papíru a ostatních
vstupních materiálů potřebných k výrobě Radyňských listů a uložila předložit návrh řešení na další
jednání RM;
schválila, na základě nabídky, zadání zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
Cyklostezka Starý Plzenec – Šťáhlavy, etapa I, úsek Podhradní-Za Dvorem + soupisy prací (SP)
společnosti D-PROJEKT PLZEŇ Nedvěd, s.r.o., Útušice 66, 332 09 Štěnovice, IČ 263 88 791;
schválila výzvu k podání nabídek včetně příloh pro veřejnou zakázku „Městský
architekt“ v předloženém znění;
schválila podání žádosti o dotaci z programu „2022 Příspěvek na vybavení a opravy neinvestiční
povahy“ pro JSDH Starý Plzenec a JSDH Sedlec;
vzala na vědomí v působnosti Valné hromady ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, jako jediný společník společnosti PRONAP s.r.o., IČ:
25248111, se sídlem Jiráskova 1142, 332 02, Starý Plzenec: výsledek hospodaření společnosti a objem
tržeb dle zákazníků k 28.02.2022;

