Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
27. schůze – 2. září 2015
RM
vzala na vědomí oznámení Václava Vlacha o pořádání kulturní akce spojené s promítáním
celovečerního filmu Adolfa Formana a vystoupení spřízněných hudebních souborů v přísálí Lidového
domu ve Starém Plzenci dne 26. 9. 2015 od 17:30 hod do 01:00 h dne 27. 9. 2015 a žádost o povolení
výjimky pro ukončení této akce po 24:00 h a rozhodla o vydání správního rozhodnutí o udělení
výjimky, podle ustanovení čl. III odst. 1 obecně závazné vyhlášky města č. 1/2015, a to na základě
žádosti Václava Vlacha podané dne 27.8.2015 na kulturní akci spojenou s promítáním celovečerního
filmu Adolfa Formana a vystoupení spřízněných hudebních souborů konanou dne 26. 9. 2015 v přísálí
Lidového domu ve Starém Plzenci tak, že konec akce je stanoven do 01:00 h dne 27. 9. 2015;
schválila na návrh ředitelky Mateřské školy ve Starém Plzenci, Vrchlického 853 navýšení kapacity
školní jídelny ze stávajícího počtu strávníků 112 na 140 od 1.9.2015 a zaslání žádosti na Odbor
školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Plzeňského kraje o mimořádný zápis v údajích školy do
rejstříku škol a školských zařízení z důvodu zrušení provozu odloučeného pracoviště v budově
Základní školy Starý Plzenec Masarykovo náměstí 54 a rozšíření kapacity o jednu třídu v dokončené
přístavbě budovy MŠ ve Starém Plzenci Vrchlického 853;
vzala na vědomí žádost o prodej části pozemku v k. ú. Starý Plzenec na základě dokončení prací na
dopravní infrastruktuře v lokalitě „Pod Hřištěm“ za účelem zlepšení ochrany nemovitostí
nacházejících se pod úrovní sousední komunikace - ulice Andrejšky a uložila provést před
rozhodnutím místní šetření za účasti žadatelů, členů stavební komise a rady města;
vzala na vědomí žádost o pronájem části pozemku v k. ú. Starý Plzenec, za účelem zajištění
bezpečnosti občanů při provádění rekonstrukčních prací na střeše domu v jeho vlastnictví a souhlasila
s požadovaným pronájmem na dobu určitou, tj. na dobu provádění rekonstrukčních prací s podmínkou
zajištění bezpečnosti chodců a splnění všech legislativních podmínek, za nájemné ve výši 500 Kč
za 30 dnů užívání;
vzala na vědomí žádost o souhlas s úpravou povrchu části pozemku v k. ú. Starý Plzenec v Erbenově
ulici přiléhající k domu zámkovou dlažbou, za účelem zlepšení přístupu k nemovitosti a jeho
zvelebení a souhlasila s dočasnou úpravou povrchu části pozemku města za podmínky závazku o
neprodleném uvedení pozemku do původního stavu, bude-li se v budoucnu v této ulici realizovat
stavba chodníku;
vzala na vědomí žádost o poskytnutí úvěru z Fondu rozvoje bydlení v roce 2015 na zřízení
kanalizační přípojky na základě zveřejněné výzvy k podávání žádostí ve smyslu usnesení ZM č.
03.18/2011 a dle Statutu Fondu rozvoje bydlení v platném znění (RM č. 7/2015) a souhlasila
s poskytnutím úvěru žadateli v požadované výši 40.000 Kč;
souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy dle stanovených podmínek na pronájem části pozemku v k.
ú. Starý Plzenec, za účelem umístění sezónní zahrádky;
vzala na vědomí žádost o prodej pozemků v k. ú. Starý Plzenec, tj. louky mezi řekou Úslavou a silnicí
vedoucí do Koterova, kterou hodlá žadatelka využívat pro pastvu ovcí a koz a nesouhlasila s
prodejem těchto pozemků;
souhlasila s výkonem autorského dozoru v rámci realizace „Centra služeb pro turisty – předhradí
zříceniny hradu Radyně“ společností Atelier Soukup Opl Švehla s.r.o. Plzeň, IČ 25229869 dle
předložené nabídky;
souhlasila se zpracováním stanoviska k projektovému záměru koupě Restaurace u hradu Radyně
Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje, o.p.s. dle předložené nabídky a s vypracováním
znaleckého posudku - stanovení ceny obvyklé pozemků p.č. 576/1, 576/2, 576/3, 298/16 a stavby č.p.
538 v k.ú. Starý Plzenec soudním znalcem Milanem Bláhou dle předložené nabídky;
souhlasila se zpracováním projektové dokumentace na opravu místní komunikace v ulici Kollárova ve
Starém Plzenci společností Area Projekt s.r.o. Praha dle předložené nabídky;
souhlasila se zajištěním technického dozoru investora stavby „Starý Plzenec – Prodloužení vodovodu
v ulicích Nepomucká, Sládkova, 28. října a Hálkova společností PILSTAV s.r.o., Plzeň dle přeložené
nabídky;
souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na veřejnou zakázku „Provozovatel sběrného dvora
odpadů Starý Plzenec zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení na služby a se zpracováním
výběrového řízení společností Mazeppa s.r.o. Plzeň za částku 22.000 Kč bez DPH;
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stanovila návrh programu jednání 6. zasedání ZM dne 14. 09. 2015;
vzala na vědomí předložené návrhy na zpracování inženýrsko - geologického průzkum pro posouzení
základových poměrů v místě přístavby ZŠ a MŠ Sedlec a souhlasila se zpracováním inženýrsko geologického průzkumu společností Agrogeologie Praha 7 dle přeložené nabídky;
vzala na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace ve výši 2.091.819 Kč na akci „Centrum služeb pro
turisty – Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec“ včetně podmínek čerpání dotace z Ministerstva pro
místní rozvoj;
souhlasila na žádost ředitele Základní školy Starý Plzenec, s navýšením kapacity školní družiny školy
se stávajícího počtu 110 na 125 žáků pro školní rok 2015/2016;
schválila protokol o otevírání obálek, protokol o posouzení a hodnocení nabídek podaných na zakázku
malého rozsahu na zpracování „Programu rozvoje města Starý Plzenec“ a souhlasila s uzavřením
smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 2 výzvy k podání nabídek se společností Regionální rozvojová
agentura Plzeňského kraje, o.p.s. Plzeň, jejíž nabídka byla dle doporučení hodnotící komise
ekonomicky nejvýhodnější;
vzala na vědomí rozbor hospodaření města za I.-VII./2015 v předloženém znění a schválila návrh
rozpočtového opatření č. 6/2015 zpracovaný vedoucím FM-odboru;
schválila smlouvu o poskytování hostingových služeb mezi městem a společností T-MAPY spol.
s r.o., jejímž předmětem je spuštění a provozování softwarové aplikace „Hlášení závad a nedostatků na
majetku města“ ve znění předloženého návrhu;
vzala na vědomí došlé žádosti o dotaci subjektů: Asociace pro pomoc handicapovaným dětem,
Křimická 756, Vejprnice ve výši 10.000 Kč a Kvetoucí stromy z.s., Starý Plzenec ve výši 10.000 Kč,
schválila poskytnutí dotace subjektům v upravené výši z důvodu omezeného množství finančních
prostředků: Asociace pro pomoc handicapovaným dětem, Křimická 756, Vejprnice ve výši 5.000 Kč a
Kvetoucí stromy z.s., Starý Plzenec ve výši 5.000 Kč a souhlasila s uzavřením veřejnoprávních smluv
o poskytnutí dotace těmto osobám v upraveném znění;
vzala na vědomí žádost společnosti Berdych plus spol. s r.o., Rokycany, IČ 26373611 o odkup
pozemků v lokalitě „průmyslová zóna při Bezručově ulici“ v katastrálním území Starý Plzenec o
celkové výměře 41 711 m2 a pověřila starostku města jednat o podmínkách prodeje zájmových
pozemků v uvedené lokalitě;
souhlasila s nákupem nového štěpkovače pro potřeby městských lesů za předpokladu získání dotace a
se zpracováním žádosti o dotaci a administraci projektu z Programu rozvoje venkova na projekt
„Technika a technologie pro lesní hospodářství“ společností DOMOZA Projekt s.r.o. dle předložené
nabídky a schválila uzavření příkazní smlouvy mezi městem a společností DOMOZA Projekt s.r.o. ve
znění předloženého návrhu;
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