Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
20. schůze – 8. června 2022
RM
schválila, na základě žádosti ředitelky Mateřské školy Starý Plzenec, Vrchlického 853, příspěvkové
organizace, povolení výjimky z počtu dětí v běžné třídě ze stávajících 24 na 28 dětí;
schválila, na základě žádosti ředitele Základní umělecké školy Starý Plzenec, příspěvkové organizace,
Raisova 2, Starý Plzenec zvýšení částek úplaty za vzdělávání v ZUŠ od 01.09.2022 dle předloženého
návrhu, který je přílohou žádosti;
schválila, uzavření dodatku č. 3 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, IČ:
49356089, provozovna Plzeň, s účinností od 01.07.2022, v předloženém znění;
schválila uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IZ-12-0001063/VB/001 „Starý
Plzenec, PM, p. č. 375/115 - kNN“ na pozemku města parc. č. 375/1 v k. ú. Starý Plzenec, se
společností ČEZ Distribuce, a. s. IČO: 24729035 v předloženém návrhu;
vzala na vědomí žádost XXXXX, trvalý pobyt XXXXX, datum narození XXXXX, o pronájem části
pozemku parc. č. 1411/50 v k. ú. Starý Plzenec na dobu určitou od 20.06.2022 do 18.07.2022 za
účelem obsluhy při rekonstrukci střechy domu do maximální plochy záboru cca 65 m2, schválila
krátkodobý pronájem části pozemku města parc. č. 1411/50 v k. ú. Starý Plzenec do max. velikosti
užitné plochy cca 65 m2 na dobu určitou s účinností od 20.06.2022 do 18.07.2022 za nájemné 2.100
Kč za předpokladu splnění všech legislativních podmínek a povolení zvláštního užívání komunikace a
uložila uzavřít příslušnou nájemní smlouvu;
vzala na vědomí, na základě závěrů z jednání pracovní skupiny ze dne 19.05.2022, žádost zástupce
Správy železnic, státní organizace, IČO: 70994234, Ing. Jana Morávka, o vyjádření souhlasu s
oddělením části pozemku parc. č. 241/185 v k. ú. Starý Plzenec pro úplatný převod vlastníkům
sousedního pozemku, jejichž část stavby a plot zabírá předmětný pozemek, a části pro požadovaný
bezúplatný převod městu, schválila, za předpokladu vydání souhlasu s dělením pozemku příslušným
stavebním úřadem, požadované oddělení a uložila odeslat usnesení žadateli;
vzala na vědomí došlou žádost o dotaci subjektu Římskokatolická farnost Starý Plzenec ve výši
250.000 Kč, uložila předložit žádost o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Starý Plzenec ve
výši 250.000 Kč k rozhodnutí ZM a doporučila ZM schválit dle Memoranda o spolupráci poskytnutí
dotace v plné výši;
schválila smlouvu na výpůjčku části pozemku parc. č. 455/33 v k. ú. Starý Plzenec o velikosti cca 600
m2 neziskové organizaci Continental Bulldog Club Czech, z. s. zastoupené Monikou Schovánkovou na
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce za podmínky respektování a splnění požadavků správců
sítí a jejich ochranných pásem včetně umožnění jejich opravy a údržby, splnění požadavků komise
životního prostředí;
vzala na vědomí petici občanů Sedlce „Za bezpečný a koncepční rozvoj obce“, vzala na vědomí
petici občanů z Malé Strany – „Dopravní obslužnost plánované výstavby rodinných domů na tzv.
„Finkově poli", na parcele číslo 1387/52“ v k. ú. Starý Plzenec a uložila předložit na nejbližší jednání
ZM;
vzala na vědomí informaci o zrušení policejní stanice v ulici Smetanova ve Starém Plzenci a návrh
Policie ČR na zřízení „Polpointu“ za účelem přijímání oznámení od občanů,
schválila:
a) záměr zřízení „Polpointu“ v ulici Smetanova ve Starém Plzenci na části pozemku parc. č.
2216 v k. ú. Starý Plzenec,
b) podání žádosti o dotaci na KÚPK po vyhlášení příslušného dotačního titulu na nákup
kontejneru,
c) pořízení kontejneru dle popisu za předpokladu získání dotace,
uložila zařadit pořízení kontejneru do plánu investic a zajistit potřebnou dokumentaci za účelem
umístění kontejneru na části pozemku města parcelní číslo 2216 v k. ú. Starý Plzenec;

uložila předložit na nejbližší jednání ZM návrh změny č. 1 územního plánu města Starého Plzence
v lokalitě ulice Kaštanová;
vzala na vědomí úpravu Plánu investic v předloženém znění a uložila předložit úpravu Plánu investic
zastupitelstvu města k projednání;
vzala na vědomí žádost paní XXXXX o pokácení tří bříz bělokorých na pozemku zahrádek (parc.
č. 719/68 a 719/61 v k. ú. Starý Plzenec – Luční ulice) z důvodu zvyšujícího se sucha na zahrádkách
díky kořenům bříz. Zahrádky dle vyjádření paní XXXXX a podle pachtovní smlouvy mají sloužit
k pěstování ovoce a zeleniny, květin a užitkových nebo okrasných rostlin a nesouhlasila s pokácení
bříz na základě odůvodnění žadatelky;
stanovila návrh programu jednání 30. zasedání ZM dne 20.06.2022 a zrušila pracovní poradu ZM dne
13.06.2022;
vzala na vědomí Plán dopravní obslužnosti města Starý Plzenec pro roky 2022–2026 a uložila
předložit Plán dopravní obslužnosti města Starý Plzenec pro roky 2022–2026 ke schválení ZM;
schválila uzavření Smlouvy o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. PN 2021_0071
k akci „Starý Plzenec, ulice Vrchlického, místní komunikace a obnova kanalizace a vodovodu“ se
spol. CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9, IČO: 04084063 v předloženém znění;
souhlasila, na žádost Středního odborného učiliště elektrotechnického Plzeň s bezplatným využitím
nádvoří hradu Radyně za účelem předání cen žákům Řemeslného kempu 2022 v rámci projektu
Podpora talentů Plzeňského kraje uvnitř hradu Radyně dne 23.06.2022 od 09:15 h do 10:15 h dle
stanovaných podmínek vedoucí K-Centra;

