Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
24. schůze – 5. srpna 2015
RM
souhlasila na návrh vedoucí K-Centra s konáním benefičního představení s názvem „O Radoušově žití
a přežalostném konci“ konaného na hradě Radyni dne 03.09.2015 od 20:00 h do 21:30 h a schválila
uzavření dohody o uměleckém vystoupení s Ing. Milanem Karpíškem – BEST BOHEMIA AGENCY
Chrást u Plzně v předloženém znění;
schválila Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení s názvem „Výběr provozovatele vodohospodářského
majetku města Starý Plzenec“;
souhlasila na žádost Biskupství plzeňského, s pokračováním v Programu záchrany architektonického
dědictví pro rok 2016 při opravách památkového objektu - kostela Narození Panny Marie ve Starém
Plzenci;
schválila rozpočtové opatření č. 5/2015 v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na rok
2015 k navýšení celkových výdajů o 198.500 Kč;
souhlasila na žádost velitele JSDH Starý Plzenec se zakoupením 10 ks hasičských polohovacích
opasků pro potřeby jednotky z rozpočtových prostředků JSDH Starý Plzenec pro rok 2015 za celkovou
cenu cca 26.300 Kč;
souhlasila s úhradou za inženýrskou a technickou pomoc při úpravě dokumentace zemního vrtu
vodního zdroje a centra služeb pro turisty dle předložené nabídky společnosti Atelier Soukup s.r.o.;
souhlasila na žádost společnosti Investice Pubec, s.r.o., a v souladu s vyjádřeními stavební komise,
hospodářského a investičního odboru a odboru výstavby MěÚ, se změnou stavby v obytné zóně Pod
Hřištěm ve Starém Plzenci před jejím dokončením, spočívající ve změně umístění vjezdů na pozemek
za předpokladu souhlasného vyjádření dotčených orgánů státní správy se změnou parkovacích stání;
vzala na vědomí došlou žádost o dotaci subjektu Zdeněk Ernest, Starý Plzenec ve výši 5.000 Kč,
schválila poskytnutí dotace subjektu Zdeněk Ernest, Starý Plzenec v upravené výši 3.000 Kč z důvodu
omezeného množství finančních prostředků a zachování stejné výše příspěvku žadateli jako v roce
2014 a souhlasila s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace tomuto subjektu
v upraveném znění;
souhlasila s provedením pěstebních opatření z důvodu bezpečnosti na dřevinách v blízkosti dětského
hřiště a skateparku v ulici Jungmanova a Dvořákova v souladu s generelem zeleně a podle stupňů
naléhavosti v předloženém návrhu;
vzala na vědomí žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Starý Plzenec, za účelem umístění sezónní
zahrádky, souhlasila předběžně s požadovaným pronájmem části pozemku o velikosti cca 38 m2 na
dobu určitou do 31. 12. 2015 a stanovila nájemné na rok 2015 ve výši 100 Kč/m2;
vzala na vědomí žádost o potvrzení kupní ceny společnosti České dráhy, a. s. za prodej pozemků parc.
č. 335/99, 2112/6 a 2112/7 v k. ú. Starý Plzenec, na základě žádosti města po dokončení stavby
rekonstrukce Radyňské ulice a souhlasila předběžně s koupí předmětných pozemků za celkovou kupní
cenu ve výši 35.000 Kč stanovenou znaleckým posudkem včetně ostatních nákladů souvisejících s
prodejem;
souhlasila s poskytnutím peněžitých darů členům komise strategického rozvoje a prezentace památek
za jejich práci v I. pololetí 2015 ve výších podle návrhu předsedkyně komise;
schválila Smlouvu o dílo uzavřenou mezi městem a ing. arch. Pavlou Burešovu, jejímž předmětem je
zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení v náležitostech
projektové dokumentace k realizaci stavby na „Přístavbu a rekonstrukci ZŠ a MŠ Sedlec 81, Starý
Plzenec, v upraveném znění předloženého návrhu;
jmenovala komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na zakázku malého
rozsahu na stavební práce „Starý Plzenec Prodloužení vodovodu v ulicích: Nepomucká, Sládkova, 28.
října a Hálkova“ ve složení členové: Ing. Milan Froněk, Ivo Hruška, Petr Křížek náhradníci: Ing. Josef
Koželuh, Bc. Filip Hrubý, Bc. Václav Podroužek.
vzala na vědomí informaci tajemníka MěÚ o výskytu nepovolené černé skládky odpadu v městských
lesích a souhlasila s pořízením fotopastí pro odhalení pachatelů nepovolených černých skládek a
webové mapové aplikace umožňující veřejnosti upozornit na jakékoliv závady a nedostatky na
majetku města a veřejném prostranství dle předložené nabídky od společnosti T-MAPY spol. s r.o.;
souhlasila s opravou veřejného osvětlení na hradu Radyně dle předložené nabídky Elektroinstalace
Petr Paum, Osek;
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vzala na vědomí předložený přehled zakázek společnosti PORONAP s.r.o. na 33. – 35. týden 2015 a
cash-flow s výhledem k 30. 9. 2015;
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