Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
24. schůze – 27. července 2022
RM

schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování hostingu se společností Tritius
Solutions a. s. se sídlem Vodní 258/13, 602 00 Brno, IČ: 05700582, DIČ: CZ05700582 ze dne
29.09.2021 v předloženém znění,
schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby „Starý Plzenec, PM, Kollárova, p. č. 156/44, č. IV-12-0020171“ na pozemcích města parc. č.
237/21 a parc. č. 237/78 v k. ú. Starý Plzenec, se společností ČEZ Distribuce, a. s. IČ: 24729035
v předloženém znění;
vzala na vědomí, v návaznosti na usnesení RM č. 71/2021 a 122/2021, informaci o změně vlastníka
nemovitostí parc. č. 160/22 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence a parc. č. 196/1, parc. č. 197/3, parc. č.
198/5, parc. č. 198/8 a parc. č. 1423/4 v k. ú. Starý Plzenec na společnost Forestlaan, s.r.o.,
IČ: 27245039 a uložila ověřit platnost nabídky;
schválila, v návaznosti na usnesení RM č. 176/2022 a č. 227/2022, uzavření nájemní smlouvy
na pronájem části pozemku parc. č. 1411/15 v k. ú. Starý Plzenec s XXXXX, nar. XXXXX, trvalý
pobyt XXXXX v předloženém znění;
vzala na vědomí nabídku XXXXX na prodej pozemku parc. č. 237/141 v k. ú. Sedlec u Starého
Plzence za symbolickou 1,00 Kč z důvodu scelení komunikace Hliněná a zajištění přístupu
pro sousední nemovitosti, doporučila, jelikož se jedná o účelovou komunikaci a město má budoucí
záměr vybudovat vodovodní řad v této komunikaci, souhlasit s koupí pozemku parc. č. 237/141
za symbolickou 1,00 Kč od XXXXX, nar. XXXXX, XXXXX, na kterém je evidováno právo
odpovídající Věcnému břemenu chůze a jízdy ve prospěch pozemku parc. č. 237/80 a v současné době
s uzamykatelnou závorou vlastníka, vše v k. ú. Sedlec u Starého Plzence a uložila předložit
k rozhodnutí ZM;
schválila v návaznosti na usnesení RM č. 291/2022 zhotoviteli stavby „Starý Plzenec, ulice
Vrchlického, místní komunikace a obnova kanalizace a vodovodu“ společnosti SWIETELSKY
stavební s. r. o. IČO: 48035599:
1) krátkodobý pronájem části pozemku města parc. č. 63/3 v k. ú. Starý Plzenec o velikosti cca
600 m2 na dobu určitou s účinností od 01.07.2022 do 30.07.2022 za nájemné ve výši 2.100 Kč
za podmínky, že na předmětném pozemku nedojde k omezení obslužnosti, užívání komunikací
a přístupu na navazující pozemky,
2) pronájem části pozemku města parc. č. 63/3 v k. ú. Starý Plzenec o velikosti cca 600 m2
na dobu určitou s účinností od 31.07.2022 za nájemné ve výši 2.100 Kč za jeden kalendářní
měsíc do ukončení a předání stavby, předpokládaný datum ukončení pronájmu nejpozději
dnem 30.09.2022, za podmínky, že na předmětném pozemku nedojde k omezení obslužnosti,
užívání komunikací a přístupu na navazující pozemky,
uložila uzavřít příslušnou smlouvu na krátkodobý pronájem ad 1) a zveřejnit záměr města
na požadovaný pronájem ad 2) a po uplynutí lhůty, v případě, že se nepřihlásí jiný zájemce a nebude
připomínek, uzavřít příslušnou nájemní smlouvu;
vzala na vědomí žádost XXXXX, datum narození XXXXX, trvalý pobyt XXXXX, o prodej pozemku
parc. č. 343/157 v k. ú. Starý Plzenec za účelem výstavby pergoly a realizace relaxační zeleně a
uložila, vyzvat vlastníka sousedních nemovitostí navazující na pozemek města parc. č. 343/155
k majetkoprávnímu vypořádání, zajistit šetření na místě dle možností za účasti žadatele a vyzvaného,
a znovu předložit RM;
vzala na vědomí sdělení doručené dne 26.07.2022 Mgr. Zdeňky Pláničkové, notářky v Plzni a soudní
komisařky, o ukončení dědického řízení soudní značka 29 D 683/2019, zn. Nd 90/2019 nabytím
právní moci usnesení dnem 15.06.2022 s informací, že dědictví po zemřelé Elišce Hellerové bylo
potvrzeno jediné dědičce XXXXX, nar. XXXXX, trvalý pobyt XXXXX na níž přecházejí všechna
práva a povinnosti vyplývající z ustanovení uzavřené Smlouvy o budoucí kupní smlouvě s Eliškou

Hellerovou ze dne 15.02.2017, tzn. uzavření vlastní Kupní smlouvy na koupi pozemků parc. č. 1729/3
a parc. č. 1732/3 v k. ú. Starý Plzenec, doporučila z důvodu dědického řízení probíhajícího v letech
2019–2022 a legislativou, schválit uzavření vlastní Kupní smlouvy se soudem určenou nabyvatelkou
XXXXX, nar. XXXXX, trvalý pobyt XXXXX v souladu se sjednanými podmínkami citované budoucí
kupní smlouvy na koupi pozemků parc. č. 1729/3 a parc. č. 1732/3 v k. ú. Starý Plzenec, za ujednanou
kupní cenu ve výši 60 Kč za m2 a uložila vyzvat soudem určenou nabyvatelku k převodu nemovitostí,
dojednat návrh kupní smlouvy a předložit na nejbližší jednání ZM ke schválení;
vzala na vědomí splnění podmínek pro získání motivační odměny za sběr vyřazených elektrozařízení
ve sběrném dvoře a schválila podání žádosti o vyplacení odměny z Motivačního programu
poskytované společností ELEKTROWIN a.s.., IČ: 27257843, se sídle, Michelská 300/60, Praha;
schválila, na návrh vedoucí K-Centra, tisk nástěnného kalendáře s názvem „Starý Plzenec – město
pod Radyní 2023“ na základě předložené nejvýhodnější cenové nabídky za tisk s tiskárnou Dragon
Print s.r.o., IČ: 26389126, Klatovská třída 121/24, Plzeň, v nákladu 300 ks formátu A3 za cenu 24.000
Kč bez DPH a souhlasila s prezentací místních soukromých firem a společností v uvedeném kalendáři
včetně bonusu 20 výtisků kalendáře zdarma za jednorázový poplatek 5.000 Kč bez DPH a s prodejní
cenou kalendáře ve výši 180 Kč / ks vč. DPH;
schválila uzavření dodatku č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb
elektronických komunikací Vodafone OneNet č. 1-282438039108_0 se společností Vodafone Czech
Republic a.s., náměstí Junkových 2, Praha 5, IČ: 25788001, v předloženém znění, jehož předmětem je
aktualizace zaměstnaneckých benefitů;
vzala na vědomí informaci vedoucí K-Centra o vyúčtování akce Keltský den na Radyni konané dne
23.07.2022;
schválila uzavření Dílčí smlouvy o poskytování služeb Vodafone OneNet – Hlasové služby
(Technická specifikace) k Rámcové smlouvě o prodeji zboží a poskytování služeb Vodafone OneNet
č. 1-282438039108_0 se společností Vodafone Czech Republic a.s., nám. Junkových 2808/2,
Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001 v předloženém znění;
schválila uzavření a podepsání smlouvy se společností Plzeňské služby s.r.o., IČ:27980502 č.
064/PS/R/20 o provádění pravidelných odečtů, rozúčtování ročního vyúčtování s dohodou o dodávce a
montáži vodoměrů v předloženém znění;
vzala na vědomí informaci místostarosty Bc. Václava Vajshajtla o postupu prací na realizaci projektu
„Hrad Radyně – stavební úpravy vnějšího obvodového pláště“;

