Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
25. schůze – 10. srpna 2022
RM
souhlasila s návrhem rozpočtového opatření č. 5/2022 v upraveném znění a uložila předložit ke
schválení rozpočtové opatření č. 5/2022 v upraveném zněni na nejbližší jednání ZM;
zrušila usnesení RM č. 21 ze dne 22.06.2022 v části stanoví pro II. pololetí 2022: termín zasedání
ZM: pondělí 22. srpna, (pracovní porada členů ZM se konat nebude) a stanovila:
a) termín zasedání ZM na pondělí 29. srpna 2022, (pracovní porada členů ZM se konat nebude),
b) návrh programu jednání 31. zasedání ZM dne 29.08.2022;
souhlasila předběžně s podáním žádosti o zařazení „Projektu záchrany kulturní památky hrad Radyně
ve Starém Plzenci“ do Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2023 a závazkem
spolufinancování projektu z rozpočtu města ve výši povinné spoluúčasti z celkových nákladů projektu
a uložila předložit na jednání zastupitelstva města;
souhlasila s navýšením ceny za samovýrobu dřevní hmoty v městských lesích Starý Plzenec na cenu
207 Kč s DPH za m3;
souhlasila se zapojením města Starý Plzenec do projektu Plzeňské oslavy vzniku republiky dne
28.10.2022 formou zpřístupnění kulturních památek hradu Radyně za zvýhodněnou cenu 28 Kč a
rotundy sv. Petra a Pavla zdarma dle předloženého návrhu vedoucí K-Centra;
schválila, v návaznosti na další etapy stavby chodníku v ulici Tymákovská, uzavření Budoucí
smlouvy o zřízení služebnosti sítě – umístění a provozování kanalizace v pozemcích parc. č. 304/12 a
304/16 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence se společností FOCUS INVEST, investiční fond s proměnným
základním kapitálem, a. s. IČO 24175013 za jednorázovou náhradu ve výši 100 Kč za m2 pozemku
zatíženého sítí v předpokládaném rozsahu cca 187,6 m2 včetně ochranného pásma, v předloženém
znění;
vzala na vědomí žádost XXXXX, XXXXX o pronájem zahrádky v Úzké (Luční) ulici v k. ú. Starý
Plzenec a uložila evidovat žádost;
vzala na vědomí rozdělení spolku Storgé, z.s. k 31.03.2022 a právní nástupnictví odštěpeného spolku
U Františka, IČ: 14342413, se sídlem Borovno 67, 335 61, zastoupeného předsedkyní Ing. Andreou
Kolmanovou a schválila uzavření předložené smlouvy o spolupráci se spolkem U Františka, z.s., IČ:
14342413 o zajištění péče o opuštěné, toulavé nebo týrané psy, na dobu neurčitou;
vzala na vědomí návrh vyhlášky zřízení městské policie, legislativní, materiální, personální a
ekonomické požadavky pro zřízení městské policie zpracované Markem Vávrou a uložila předložit ke
schválení v upraveném znění na nejbližší jednání ZM;
schválila uzavření dohod o úhradě nákladů spojených s využitím nebytových prostor za účelem
konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR – I. kolo dne 23. a 24.09.2022, popř. II.
kolo 30.09. a 01.10.2022, se ZŠ Starý Plzenec, příspěvková organizace, Masarykovo nám. 54, a se ZŠ
a MŠ Starý Plzenec, příspěvková organizace, Školní 81, Sedlec, v předložených zněních;
vzala na vědomí oznámení SK Starý Plzenec o pořádání kulturní akce s hudební produkcí skupiny
SHERON v areálu Městského fotbalového stadionu ve Starém Plzenci v době od 20:00 hodin
13.08.2022 do 01:00 hodin 14.08.2021 a uložila upozornit oznamovatele na dodržování nočního klidu
a Obecně závazné vyhlášky města Starý Plzenec č. 1/2015 stanovující podmínky pořádání
společenských akcí;
schválila uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se společností ZOLT CZ spol. s r.o., Kruhová 90/2,
301 00 Plzeň – Radobyčice, IČ: 27989208, ve znění předloženého návrhu, zpracovaného na základě
výkazu výměr, jehož předmětem jsou méněpráce a vícepráce na realizaci projektu „Hrad Radyně –
stavební úpravy vnějšího obvodového pláště“ jehož součástí je zajištění opravy dvou poškozených
nadpraží severních palácových oken;
schválila, na žádost ředitelky Základní školy Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54, příspěvkové
organizace výjimku z nejvyššího počtu žáků v šestých třídách v následujícím školním roce 2022/2023
nejvýše o 4 žáky;

vzala na vědomí návrh na pořízení změny Územního plánu Starý Plzenec v lokalitě 107-Z
navrhovatele společnosti TILLREDO Invest III s.r.o., posouzení návrhu a stanovisko pořizovatele
územního plánu Magistrátu města Plzně – odboru stavebně správního a uložila předložit návrh
zastupitelstvu města k rozhodnutí;
vzala na vědomí upravený strategický dokument Vyhodnocení Akčního plánu 2016–2019 stávajícího
Programu rozvoje města včetně aktualizace Akčního plánu 2020–2023 a uložila předložit
Vyhodnocení Akčního plánu 2016–2019 stávajícího Programu rozvoje města včetně aktualizace
Akčního plánu 2020–2023 ke schválení ZM;
vzala na vědomí informaci o ukončení pracovního poměru Bc. Aleny Kůsové a zprávu o posouzení
uchazečů z výběrového řízení na obsazení pracovního místa vedoucí sociálního a správního odboru –
sociální pracovník/ce Městského úřadu Starý Plzenec a jmenovala, v souladu s ustanovením § 102
odst. 2, písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, Bc. Jarmilu
Koubovou, DiS., vedoucí sociálního a správního odboru – sociální pracovnice Městského úřadu Starý
Plzenec, s účinností od 01.10.2022 na dobu neurčitou;
vzala na vědomí špatný technický stav vany v nájemním městském bytě č. X na adrese Masarykovo
náměstí 70, Starý Plzenec a cenovou nabídku na výměnu vany za sprchový kout od společnosti
Větrovcová STAV s.r.o., se sídlem Ruská 432/87, 417 01 Dubí, IČ: 07759371, souhlasila s cenovou
nabídkou v předloženém znění, schválila na základě předložené cenové nabídky od f. Větrovcová
STAV s.r.o. výměnu vany za sprchový kout v nájemním bytě č. X, XXXXX, adresa Masarykovo
náměstí č. 70, Starý Plzenec a uložila zajistit objednávku na výměnu vany za sprchový kout, včetně
souvisejících prací dle přiložené cenové nabídky,
vzala na vědomí zápis z jednání komise pro občanské a sociální záležitosti ze dne 03.08.2022 a žádost
paní XXXXX, nar. XXXXX, bytem XXXXX o přidělení městského bytu na adrese Sedlec 99, Starý
Plzenec a paní XXXXX, nar. XXXXX, bytem XXXXX o přidělení městského bytu na adrese Sedlec
99, Starý Plzenec a schválila na základě doporučení komise pro občanské a sociální záležitosti,
uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou, od 01.09.2022 do 28.02.2023, na městský byt č. X, s paní
XXXXX a uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou, od 01.09.2022 do 28.02.2023, na městský byt
č. X, s paní XXXXX;
zřídila v souladu s § 167 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) školskou radu v počtu 6 členů
pro Základní školu a mateřskou školy Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvkovou organizaci a Základní
školu Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54, příspěvkovou organizaci, vydala Volební řád školské
rady pro základní školy zřízené městem Starý Plzenec a uložila předat volební řád ředitelce Základní
školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvkové organizace a ředitelce Základní školy
Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54, příspěvkové organizace;
schválila smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu
"Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2022" podle § 10a zák.
č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů č. VTA24/22 na projekt "Turistická stezka Stará Plzeň a
kupci - obnova a zatraktivnění stezky“ v předloženém znění;
vzala na vědomí informaci o jednání
a) se společností STREICHER s.r.o. ve věci napojení lokality „Finkovo pole“,
b) se společností D-Projekt s.r.o., zpracovatelem koncepce dopravy v JZ části města, ve věci
připomínek k uvedenému dokumentu,
c) s vítězem architektonicko urbanistické soutěže pro zpracování územní studie na centrum
města a
pověřila dalším jednáním ve shora uvedených záležitostech starostku města a místostarostu města
Marka Vávru;
vzala na vědomí oznámení Občanského sdružení Hůrka a Radyně o konání akce „Karel IV. na
viničce“, která se bude konat u Lidového domu a na Malostranském náměstí ve Starém Plzenci dne
25.09.2022 v době od 14:00 – 18:00 h;
vzala na vědomí Záznam o otevírání nabídek, Protokoly z jednání hodnotící komise a Zprávu o
hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly Starý
Plzenec“ a uložila předložit k projednání zastupitelstvu města;
vzala na vědomí návrh Jednacího řádu Zastupitelstva města Starý Plzenec a uložila předložit návrh
Jednacího řádu Zastupitelstva města Starý Plzenec ke schválení ZM;

