Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
28. schůze – 9. září 2015
RM
vzala na vědomí přehled zakázek společnosti PRONAP s.r.o. na 36. – 40. týden 2015, přehled
pohledávek a Cash Flow s výhledem na další období;
schválila uzavření smlouvy mezi městem a společností Wavelit s.r.o. Praha 5 v předloženém znění,
jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace stavby „Revitalizace zeleně v okolí kostela
Narození Panny Marie ve Starém Plzenci“;
souhlasila se zadáním zpracování dokumentace pro stavební povolení ve stupni realizační projektové
dokumentace na investiční akci Chodníky – Starý Plzenec – Sedlec dle nabídky Jany Přibáňové;
jmenovala komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu „Oprava
povrchů místních komunikací a jejich částí ve Starém Plzenci a v Sedlci“ ve složení: Ivo Hruška,
Mgr. Iveta Bočanová, Bc. Filip Hrubý, Petr Křížek, Bc. Václav Podroužek a náhradníky: Ing.
Stanislav Nesnídal Ing. Radek Hroch, Ing. Josef Koželuh, Luboš Lenc, Bc. Václav Vajshajtl;
vzala na vědomí informaci stavebního technika o odcizení a demontáži částí zpomalovacích prahů
instalovaných dle schválené projektové dokumentace v ulici Lipová a dle vyjádření Policie ČR o
nemožnosti dočasného demontování těchto prahů v dané lokalitě z důvodu narušení funkčnosti zóny a
uložila a)zajistit v horní a dolní části ulice Lipová doplnění chybějících částí prahů a ve střední části
této komunikace nahradit stávající zbytek prahů novými mohutnějšími zpomalovacími prahy
navrhovaného typu za účelem zajištění maximálního snížení rychlosti projíždějících vozidel b) zjistit
možnosti a výši nákladů na stavební vybudování zpomalovacího retarderu v ulici Lipová, případně
zvýšení celého křižovatkového napojení s ulicí Na klínu;
vzala na vědomí informaci místostarosty o nevyhovujícím technickém stavu zařízení skateparku ve
Dvořákově ulici ve Starém Plzenci a rozpis materiálu potřebného na opravu povrchu jednotlivých
prvků zpracovaný Romanem Lindauerem a souhlasila s pořízením materiálu dle předloženého rozpisu
na náklady města a se zajištěním nezbytné opravy, kterou podle návrhu provedou svépomocí sami
uživatelé skateparku;
souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Kanalizace Luční ulice – Starý Plzenec SO1b“;
souhlasila na žádost ředitelky Mateřské školy Starý Plzenec s přijetím finančních darů
poskytovaných škole společností SERW, spol. s r.o. ve výši 3.000 Kč a Ing. Romanem Pavezy ve
výši 3 000 Kč;
souhlasila se zpracováním dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení
na vybudování chodníku na pozemcích města parc. č. 1411/20,1411/58 a 1411/59 v k.ú. Starý Plzenec
ve Smetanově ulici v úseku mezi místními komunikacemi Rašínova a Mánesova v délce cca 70 metrů
dle předložené nabídky Bc. Jana Touše;
souhlasila s vyhlášením poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Zateplení části ploché střechy budovy radnice Masarykovo náměstí 121, Starý Plzenec“ ;
vzala na vědomí informaci o ukončení 3 měsíčního bezplatného střežení vybraných objektů
v majetku města Bezpečnostním centrem JABLOTRON a souhlasila s užíváním služby ke střežení
vybraných objektů v majetku města dle předložené cenové nabídky společnosti JABLOTRON
SECURITY a.s. dle varianty d);
schválila uzavření smlouvy s Plzeňským krajem č. 192/OHE/2015 o poskytnutí účelové dotace
z Fondu Rady Plzeňského kraje ve výši 30 000 Kč na realizaci projektu „DEN STARÉ PLZNĚ“;
schválila dodatek č. 1 k mandátní smlouvě s názvem projektu „Nastavení provozní smlouvy na
provozování vodohospodářské infrastruktury ve městě Starý Plzenec dle podmínek OPŽP“ uzavřené
dne 16. 4. 2010 se společností Allowance s.r.o. v předloženém znění;
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