Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
25. schůze – 17. srpna 2015
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vzala na vědomí zápis č. 7 z jednání komise strategického rozvoje a prezentace památek ze dne 6. 8.
2015 v předloţeném znění;
vzala na vědomí zápis č. 7 z jednání školské a kulturní komise ze dne 28. 7. 2015 a schválila Zásady
pro stanovení platových náleţitostí pro ředitele škol, jejichţ zřizovatelem je město a návrh hodnocení
škol zřizovatelem v upraveném znění předloţeného návrhu s účinností od 1. 9. 2015;
schválila Dodatek č. 3 k mandátní smlouvě ze dne 10. 10. 2013 uzavřené mezi městem a společností
Plzeňské sluţby s.r.o., v předloţeném znění, jehoţ předmětem je změna doby zajištění činnosti
kontaktního centra v budově radnice Masarykovo náměstí 121 s účinností od 1. 9. 2015;
schválila protokol o otevírání obálek a protokol o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce „Starý Plzenec - Prodlouţení vodovodu v ulicích: Nepomucká,
Sládkova, 28. října a Hálkova“ a souhlasila na doporučení hodnotící komise, s uzavřením smlouvy o
dílo ve znění přílohy č. 3 výzvy k podání nabídek na stavební práce „Starý Plzenec - prodlouţení
vodovodu v ulicích: Nepomucká, Sládkova, 28. října a Hálkova“ s vybraným uchazečem OMEGA
C+M spol. s.r.o., Domaţlická 1123/194, 318 00 Plzeň, IČ: 477 18 056, která předloţila nejniţší
cenovou nabídku po splnění všech zadávacích podmínek;
souhlasila na základě předloţené dokumentace, s vyhlášením poptávkového řízení na zhotovitele
stavebních prací při realizaci zamýšlené opravy povrchů místních komunikací a jejich částí ve Starém
Plzenci a v Sedlci v ulici Svatopluka Čecha, Palackého, Hálkova, Sládkova, Sladkovského, Podskalí,
Mikoláše Alše, zvané Na Potocích, zvané Na Výsluní a prostoru u hasičské zbrojnice ve Starém
Plzenci;
souhlasila na ţádost ředitelky Základní a mateřské školy, Sedlec 81 s provedením doplocení zbývající
části pozemku města parc. č. 151/3, který má jiţ škola ve výpůjčce dle uzavřené smlouvy ze dne
12.12.2002;
vzala na vědomí ţádost o prodlouţení vodovodního řadu v Podhradní ulici na Malé Straně do chatové
osady Pod Hůrkou v délce cca 170 m na vlastní náklady chatařů ve Starém Plzenci a následném
předání nového vodovodního řadu bezúplatně městu Starý Plzenec a souhlasila s provedením
prodlouţení vodovodního řadu v Podhradní ulici na Malé Straně do chatové osady Pod Hůrkou na
pozemcích města parc. č. 1497/3, 1497/9, 1344/2, 1344/18 v délce cca 170 m na vlastní náklady
chatařů ve Starém Plzenci a následným předáním nového vodovodního řadu bezúplatně městu Starý
Plzenec za předpokladu realizace na základě platného stavebního povolení;
vzala na vědomí informaci místostarosty o průběhu a pro město úspěšném ukončení soudního řízení
o zaplacení celkové částky ve výši 2 756 474 Kč vedeném mezi městem a společností HALLUCENTRUM s.r.o., která v průběhu řízení postoupila pohledávky vůči městu Inkasní a kapitálové
společnosti, s.r.o. Plzeň a Usnesení Nejvyššího soudu ČR 23 Cdo 2810/214-849, kterým bylo dovolání
ţalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni č.j. 15 Co 326/2013-813 odmítnuto,
vzala na vědomí informaci radního Ing. Pavla Hroudy k jeho návrhu vydat obecně závaznou vyhlášku
ke stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí na území města Starého
Plzence a doporučila vydat obecně závaznou vyhlášku ke stanovení místního koeficientu pro výpočet
daně z nemovitých věcí na území města Starého Plzence s tím, ţe vybrané finanční prostředky budou
pouţity na opravu místních komunikací;
schválila uzavření dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 7720804744 s Kooperativou pojišťovnou, a. s.,
Vienna Insurance Group v předloţeném znění, jehoţ předmětem je pojištění přístavby MŠ Starý
Plzenec, rozšíření ČOV vč. technologie a areálu nového sběrného dvora;
souhlasila s prodlouţením a uzavřením nájemních smluv na dobu určitou, od 1.9.2015 do 31.8.2016,
na byt na adrese Ţiţkova 49, na 4 byty na adrese Sedlec 99 a na byt na adrese Masarykovo náměstí
70;
schválila uzavření a podpis smlouvy o pronájmu prostor slouţícího k podnikání v budově č. p. 1082
na Radyňské ulici, s Mgr. Jaroslavou Tůmovou, Starý Plzenec, na dobu určitou od 1.9.2015 do
31.08.2016;
vzala na vědomí informaci o uvolnění a následném vyklizení bytu v DPS v Havlíčkově ul. č.p. 194 a
souhlasila s přidělením bytu a uzavřením nájemní smlouvy na dobu určitou, od 1.9.2015 do
31.8.2016, na byt v DPS na adrese Havlíčkova č.p. 194;
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vzala na vědomí předloţené nabídky na dodávku a montáţ rozvodů poţárního hydrantu do objektu
Lidového domu na adrese Raisova 2 a schválila vystavení objednávky firmě Plzeňské instalace s.r.o.,
která předloţila nejvýhodnější nabídku na dodávku a montáţ rozvodů poţárního hydrantu do objektu
Lidového domu na adrese Raisova 2;
souhlasila na ţádost ředitelky ZŠ a MŠ v Sedlci, s udělením výjimky ze stanoveného počtu dětí v I. a
II. třídě MŠ pro školní rok 2015/2016 ze stávajících 24 na 28 dětí;
vzala na vědomí předloţené nabídky na provedení výmalby přísálí objektu Lidového domu na adrese
Raisova 2 a schválila vystavení objednávky firmě František Pondělík, která předloţila nejvýhodnější
nabídku na provedení výmalby přísálí objektu Lidového domu na adrese Raisova 2;
schválila uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – sluţebnosti
a smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích města parc. č. 213/5, 213/81, 225/7, 225/38, 225/39,
228/1, 228/78, 228/79, 1430/1,1430/16, 1430/23, 1430/24 v k. ú. Starý Plzenec se společností ČEZ
Distribuce, a. s. v předloţeném znění,
vzala na vědomí ţádost o pronájem části pozemku v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, na kterém je
umístěna skládka přírodního materiálu a nesouhlasila s poţadovaným pronájmem za účelem umístění
skládky materiálu na lesním pozemku z důvodu moţnosti nekontrolovatelného odkládání dalšího
odpadu i z důvodu ochrany porostu a zabránění případnému svrhu odpadů ze stráně na lesní porost;
schválila uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - sluţebnosti na pozemku města parc. č. 204/2
v k. ú. Sedlec u Starého Plzence se společností ČEZ Distribuce, a. s. v předloţeném znění;
souhlasila s pořádáním akce „DEN STARÉ PLZNĚ“ dne 3.10.2015, vzala na vědomí vícezdrojové
financování projektu, schválila uzavření smlouvy o spolupráci mezi společností Plzeň 2015, o.p.s. a
městem Starý Plzenec, jejímţ předmětem je vymezení vzájemných práv a povinností smluvních stran
při spolupráci směřující k realizaci projektu „Den Staré Plzně“ v předloţeném znění a pověřila Mgr.
Denisu Brejchovou řízením projektu;
schválila Deklaraci o vzájemné spolupráci se společností BOHEMIA SEKT, s.r.o. včetně příloh
pro rok 2015 v předloţeném znění;
souhlasila s vyřazením třech osobních automobilů značky Felicia a s pořízením dvou nových
osobních automobilů pro potřeby města v rámci schváleného rozpočtu pro rok 2015 a uložila
zpracovat poptávku třem subjektům;
souhlasila se zpracováním projektové dokumentace na úpravu okolí kostela Narození Panny Marie na
Malé Straně firmou Wavelit, s.r.o. Praha dle předloţené nabídky a s geodetickým zaměřením uvedené
lokality dle nabídky ing. Radima Dankoviče;
vzala na vědomí nabídky na zajištění výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti práce a technického
dozoru investora stavby na projekt „Předhradí hradu Radyně, Centrum sluţeb pro turisty“ a souhlasila
se zajištěním výkonu činnosti technického dozoru investora stavby dle přeloţené nabídky společnosti
PILSTAV s.r.o., Plzeň, s uzavřením Příkazní smlouvy v předloţeném znění a se zadáním činnosti
koordinátora bezpečnosti práce dle nabídky společnosti A.D.S. Rokycany s.r.o. na projekt „Předhradí
hradu Radyně, Centrum sluţeb pro turisty“;
souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Výměna oken
v budově radnice a v obřadní v síni - Masarykovo náměstí 121 Starý Plzenec“;
souhlasila s vypracováním studie proveditelnosti záměru s pracovním názvem „Pohledy do historie
hradu Stará Plzeň“, dle předloţené nabídky společnosti Atelier Soukup Opl Švehla s.r.o. Plzeň;
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