Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
23. schůze – 13. července 2022
RM
schválila uzavření dodatku č. 7 Smlouvy o nájmu nebytových prostor a prodloužení nájemní smlouvy
na dobu určitou do 31.7.2023 č. 601/2012 ze dne 31.07.2012 ve znění pozdějších dodatků o nájmu
nebytových prostorů v budově na adrese Raisova 96 se společností SOU obchodu a řemesel, spol.
s r.o. bývalé školy v Raisově ulici čp. 96, postavené na pozemku parc. č. st. 24/1, v k. ú. Starý Plzenec
dle stanovených smluvních podmínek k datu 1.8.2022 v předloženém znění;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na služby pod názvem
„Výběr zhotovitele na předtiskové zpracování a tisk Radyňských listů“, 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 zhotovitele na předtiskové zpracování a tisk Radyňských listů“ ve složení - členové: Eva
Vlachová, Marek Vávra, Mgr. Martina Brejníková; náhradníci: Mgr. Milena Benediktová, Ing.
Štěpánka Potůčková, DiS., Ing. Radek Hroch;
souhlasila, na žádost Divadla J. K. Tyla v Plzni s bezúplatným umožněním pořízení vizuálních
fotografií k novým premiérám činohry a opery DJKT pro následující sezónu v prostorách hradu
Radyně dne 02.09.2022 (s náhradním termínem při nepřízni počasí 05.09.2022) v době od 17:00 do
20:00 hodin dle stanovených podmínek vedoucí K-Centra a schválila uzavření smlouvy o spolupráci
s DJKT v Plzni na prezentaci města Starého Plzence a jeho památek v předloženém znění;
souhlasila se zvýšením vstupného a cen abonentních vstupenek na koncerty Kruhu přátel hudby ve
Starém Plzenci pro 38. koncertní sezónu 2022/2023 dle předloženého návrhu;
souhlasila s poskytnutím odměn za I. pololetí 2022 ředitelce Mateřské školy Starý Plzenec,
Vrchlického 853, příspěvkové organizace a ředitelce Základní školy a mateřské školy, Sedlec č.p. 81,
příspěvkové organizace v dohodnuté výši, která bude vyplacena z rozpočtových prostředků školy;
schválila uzavření smlouvy s Plzeňským krajem o zajištění ubytovací kapacity pro humanitární účely
z rozpočtu Plzeňského kraje v předloženém znění;
schválila uzavření Smlouvy o spolupráci při hodnocení v rámci Národní ceny za společenskou
odpovědnost a udržitelný rozvoj mezi městem a Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu,
organizační složka státu Na Františku 32, Praha 1 v předloženém znění;
vzala na vědomí, v návaznosti na usnesení RM č. 127/2022, vyjádření společnosti VIAGEM a. s.
IČO: 04817320 o neplatnosti nabídky na odkup pozemků parc.č. 263/3, 263/4, 268/1 v k. ú. Starý
Plzenec;
vzala na vědomí zápis z konkursního řízení na obsazení funkce ředitele/lky Základní školy a mateřské
školy Starý Plzenec, Sedlec 81, přísp. org., konaného 13.07.2022;
vzala na vědomí nabídku na výkon činností TDI a koordinátora BOZP na stavbě „Cyklostezka Starý
Plzenec – Šťáhlavy, I. etapa, úsek Podhradní – Za Dvorem“ od Ing. Václava Holého, IČ: 74356186,
XXXXX a schválila vystavení objednávky na výkon činností TDI a koordinátora BOZP na stavbě
„Cyklostezka Starý Plzenec – Šťáhlavy, I. etapa, úsek Podhradní – Za Dvorem“ s Ing. Václavem
Holým, IČ: 74356186, XXXXX;
schválila příkazní smlouvu, jejímž předmětem je zpracování zadávací dokumentace včetně organizace
zadávacího řízení na výběr poskytovatele technického dozoru a koordinátora BOZP pro projekt
„Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly“, a to v souladu s platným zákonem o zadávání
veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., v platném znění a zabezpečení dalších s tím spojených činností, se
společností Allo Tender s.r.o., Radlická 2000/3, Praha 5, 150 00, IČ: 24658031, ve znění předloženého
návrhu;

