Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
26. schůze – 24. srpna 2022
RM
souhlasila, na žádost Biskupství plzeňského, s pokračováním v Programu záchrany architektonického
dědictví pro rok 2023 při opravách památkového objektu - kostela Narození Panny Marie ve Starém
Plzenci;
vzala na vědomí informaci o poskytnutí účelové dotace na péči o významný krajinný prvek Ostrá
Hůrka od Plzeňského kraje a schválila uzavření smlouvy č. 27512022 o poskytnutí účelové dotace na
projekt s názvem Péče o VKP Ostrá Hůrka a přijetí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu
města Starý Plzenec ve výši 24.000 Kč;
vzala na vědomí v působnosti Valné hromady ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, jako jediný společník společnosti
PRONAP s.r.o., IČ: 25248111, se sídlem Jiráskova 1142, 332 02, Starý Plzenec:
a) výsledek hospodaření společnosti a objem tržeb dle zákazníků k 31.07.2022,
b) informaci jednatelky společnosti PRONAP s.r.o. o vývoji zakázkového krytí pro měsíc srpen
a následující a návrhu postupného ukončení výroby z důvodu nedostatečných výrobních
zakázek a pesimistického očekávání obchodních partnerů, které vyšlo z uskutečněných
obchodních jednání a vzhledem k tomu, že vývoj světové nábytkářské produkce nedává naději
na zlepšení ekonomické situace ve společnosti, se současným zhodnocením vývoje cen
energií, tedy ekonomickou úvahou nad únosností poměru ceny výrobku a dramatickým
zvýšením cen vstupů (ceny elektrické energie, plynu a paliv).
souhlasila s tím, aby jednatelka společnosti PRONAP s.r.o. v návaznosti na úsporu finančních
prostředků jednala se zaměstnanci společnosti o ukončení pracovního poměru, navrhla zastupitelstvu
města podle § 84 odst. 2 písmena e) zákona o obcích vstup společnosti Pronap s.r.o. do likvidace ke
dni 01.10.2022 a jmenování likvidátora společnosti Ing. Renatu Maškovou a uložila informovat
zastupitelstvo města o stávajícím vývoji hospodaření společnosti PRONAP s.r.o.;
schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí servisní podpory se společností Mraknet s.r.o., Čachna 440,
Starý Plzenec, IČ: 28055853 v upraveném znění předloženého návrhu;
schválila, na žádost ředitelky Základní školy a mateřské školy Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvkové
organizace, přijetí finančního daru v částce 13.000 Kč od XXXXX pro potřeby školy;
vzala na vědomí oznámení ODS o konání rodinného odpoledne v prostoru víceúčelové požární
nádrže dne 19.09.2022 v době od 15:00 h do 20:00 h;
schválila uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích města parc. č. 298/1,
298/2, 298/6 a 298/20 v katastrálním území Starý Plzenec podle Geometrického plánu č. 3051192/2021 se společností Mraknet s. r. o., IČO: 28055853 v předloženém návrhu;
vzala na vědomí informaci o špatném technickém stavu plynového kotle v nájemním městském bytě
č. 2 na adrese Žižkova 49, Starý Plzenec a cenovou nabídku na výměnu plynového kotle od firmy Ing.
Vladimír Zvonař se sídlem XXXXX, IČO: 67878237 ze dne 12.08.2022 v předloženém znění,
schválila na základě předložené cenové nabídky od firmy Ing. Vladimír Zvonař zajištění výměny
plynového kotle Vitodens 100 W v nájemním bytě č. 2, adresa Žižkova 49, Starý Plzenec, dle varianty
č. 1 a uložila zajistit objednávku na výměnu plynového kotle, včetně souvisejících prací dle přiložené
cenové nabídky, tj. varianty č. 1,
stanovila:
a) termín zasedání ZM: pondělí 12. září 2022 (pracovní porada členů ZM se bude konat
v pondělí 05.09.2022)
b) návrh programu 32. zasedání ZM
schválila uzavření Dohody mezi městem Starý Plzenec a Úřadem práce ČR o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního
rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. PMA-V-22/2022;

schválila, na žádost ředitelky Základní školy Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54, příspěvkové
organizace, čerpání finančních prostředků z rezervního fondu školy do částky 350.000 Kč, z důvodu
nákupu konvektomatu;

