Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
14. schůze – 6. dubna 2022
RM
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 – ulice Polní“ a schválila uzavření
Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek se společností EUROVIA Silba, a.s.,
Lobezská 1191/74, Lobzy, 326 00 Plzeň, IČO: 64830551, která předložila ekonomicky nejvýhodnější
nabídku na základě nejnižší nabídkové ceny při splnění všech zadávacích podmínek;
vzala na vědomí předloženou nabídku na výkon TDI a koordinátora BOZP při realizaci stavby
„Rodinný dům Smetanova 65, dokumentace bouracích prací“ – odstranění stavby, schválila zadání
provádění TDI a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Rodinný dům Smetanova 65, dokumentace
bouracích prací“ – odstranění stavby dle nabídky předložené společností PILSTAV s.r.o., Železniční
550/28, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí, IČO: 61778940, DIČ: CZ61778940, nabídková cena
36.300 Kč bez DPH, 43.923 Kč s DPH a schválila příkazní smlouvu o výkonu funkce technického
dozoru investora a koordinátora BOZP se společností PILSTAV s.r.o., Železniční 550/28, 326 00 Plzeň
– Východní Předměstí, IČO: 61778940, DIČ: CZ61778940 v předloženém znění;
vzala na vědomí:
a) podrobnou cenovou kalkulaci společnosti SOS print s.r.o., Švihovská 165/10, Plzeň k žádosti o
navýšení dohodnuté ceny za tisk Radyňských listů vzhledem k razantnímu a pokračujícímu
zdražování papíru a ostatních vstupních materiálů potřebných k výrobě Radyňských listů,
b) cenovou nabídku společnosti SOS print s.r.o., Švihovská 165/10, Plzeň na tisk černobílé přílohy
(informace z RM a ZM), za stávající barevný tisk z důvodu úspory ceny a nabídku slevy z
celkové ceny zakázky,
c) cenové nabídky společnosti TISKÁRNA BÍLÝ SLON, s.r.o Plzeň, Škroupova 11 a Typos,
tiskařské závody, s.r.o Podnikatelská 1160/14 Plzeň na předtiskovou přípravu a tisk
Radyňských listů,
schválila uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo se společností SOS print s.r.o., Švihovská 165/10,
Plzeň, IČ: 29124034, na tisk Radyňských listů od května 2022 v předloženém znění, jehož předmětem
je navýšení stávající ceny;
schválila Deklaraci o vzájemné spolupráci pro rok 2022 se společností Bohemia Sekt, s.r.o. v
předloženém znění;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem
„Výměna oken v budově ZŠ a MŠ Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvková organizace 2. etapa“, 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 „Výměna oken v budově ZŠ a MŠ Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvková organizace 2.
etapa“ ve složení - členové: Ing. Ivo Rada, Marek Vávra, Mgr. Martina Brejníková; náhradníci: Bc.
Václav Vajshajtl, Ing. Štěpánka Potůčková, DiS., Ing. Radek Hroch;
schválila uzavření smlouvy o zprostředkování hudební produkce mezi interpretem ABBA STARS
Revival, zastoupeným manažerem Danem Dobiášem na kulturní akci Městské slavnosti Starého Plzence
03.09.2022 v předloženém znění;
schválila uzavření smlouvy o vytvoření uměleckého výkonu s umělci: Luďkem Maulisem, Zbyňkem
Maulisem, Jiřím Tomišínem, Petrem Luxem a Karlem Kahovcem - hudební vystoupení kapely The
Beatles Revival + Karel Kahovec na kulturní akci Městské slavnosti Starého Plzence 03.09.2022
v předloženém znění;
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, STŘEDNÍ, P. Č. 237/144,
KNN“ na pozemku parc. č. 237/110 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, se společností ČEZ Distribuce a.
s. IČO 24729035 se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, v upraveném znění předloženého návrhu;

vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek
1., 2., a 3. jednání na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Rodinný dům Smetanova 65,
dokumentace bouracích prací“ a schválila uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání
nabídek se společností Recyklace Přeštice s.r.o., K Cihelně 1310, 334 01 Přeštice, IČO: 08683662, která
předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě nejnižší nabídkové ceny při splnění všech
zadávacích podmínek;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na služby pod názvem
„Výběr mobilního operátora pro pokrytí potřeb městského úřadu a jeho příspěvkových organizací
službami mobilního operátora – 2022 – 2025“, 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 služby pod názvem „Výběr mobilního operátora pro
pokrytí potřeb městského úřadu a jeho příspěvkových organizací službami mobilního operátora – 2022
– 2025“ ve složení - členové: Ing. Radek Hroch, Marek Vávra, Mgr. Martina Brejníková; náhradníci:
Ing. Ivo Rada, Ing. Štěpánka Potůčková, DiS., Bc. Václav Vajshajtl;
vzala na vědomí protokol o otevírání obálek s nabídkami a protokol o posouzení a hodnocení nabídek
na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Sedlec – MK Spojovací ul. – úsek Polní – Turistická
ul.“ a schválila uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek se společností
EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74, Lobzy, 326 00 Plzeň, IČO: 64830551, která předložila
ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě nejnižší nabídkové ceny při splnění všech zadávacích
podmínek;
souhlasila s výměnou redukčních ventilů u dýchacích přístrojů z rozpočtových prostředků JSDH Starý
Plzenec od společnosti Dräger Safety s.r.o., Obchodní 124, Čestlice, IČ: 26700778, dle předložené
cenové nabídky;
schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb mezi městem Starý Plzenec a Střední odbornou školou
obchodu, užitého umění a designu, Nerudova 33, Plzeň, IČ: 00520152, v předloženém znění, jejíž
předmětem je realizace projektového dne pro žáky školy s názvem „Kupci a Stará Plzeň“;
schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
mezi městem Starý Plzenec a Plzeňskými městskými dopravními podniky, a.s., Denisovo nábřeží
920/12, Plzeň, IČ: 25220683, v předloženém znění, jehož předmětem je změna Tarifu a tarifních zásad
při přepravě ve vozech dopravce PMDP, a.s., na území mimo zónu „001 Plzeň“, v důsledku vydání
nového cenového výměru Ministerstva financí ČR;

