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SLOVO STAROSTKY
Vážení spoluobčané, milí čtenáři,
v březnových a dubnových Radyňských listech jsem se věnovala událostem
na Ukrajině včetně
informací, jak jsme na
tuto situaci reagovali
v našem městě. V tomto čísle Vás mj. krátce
seznámím s výsledky
hospodaření města za
r. 2021: Celkové příjmy činily 153 mil.
Kč. Z toho jsou nejvýznamnější daňové
příjmy, které dosáhly 95 mil. Kč, největší
podíl na těchto daních tvoří sdílené daně
od státu, které činily 76 mil. Kč, dále místní
a správní poplatky 3 mil. Kč. Ostatní daňové příjmy pak tvoří daň z nemovitostí
a daň z příjmu za obec. Nedaňové příjmy (příjmy z vlastní činnosti, např. příjmy z lesů, K-Centra, příjmy z pronájmů,
apod.) dosáhly 28 mil. Kč, na dotacích
jsme získali 18 mil. Kč a do fondů jsme
vložili 12 mil. Kč (nejvýznamnější je fond
vodohospodářské infrastruktury). Celkem
příjmy mírně překročily naše očekávání
a byly splněny na 109 %. Celkové výda-

je činily 143 mil. Kč, z toho za provozní
výdaje jsme vyčerpali 61 mil. Kč (výdaje
na dopravní obslužnost, veřejné osvětlení,
komunální odpad, životní prostřední, lesy,
pečovatelskou službu, hasiče, činnost místní správy apod.), školám jsme na provozní
výdaje uhradily 7 mil. Kč, ostatní výdaje
činily 14 mil. Kč (příspěvky sportovním
organizacím, spolkům, provoz hradu Radyně, správa bytového a nebytového fondu
města apod., největší částku tvoří částka
daně z příjmů za město). Na investice jsme
vynaložili 33 mil. Kč, z toho do vodovodů
a kanalizací 2,5 mil. Kč, další prostředky
např. za realizaci přípravné etapy cyklostezky, optický kabel, nové veřejné osvětlení na Malé Straně, hřiště v MŠ Starý Plzenec, zahradu v přírodním stylu u ZŠ a MŠ
Sedlec, nová okna v ZŠ a MŠ Sedlec, rekonstrukci místní komunikace Jedlová, část
nákladů za rekonstrukci Vrchlického ulice.
Za ostatní opravy majetku města 16 mil.
Kč a převody mezi fondy činily 12 mil. Kč.
Celkově byly výdaje vyčerpány na 81 %.
Nevyčerpané finanční prostředky se zapojí
do rozpočtu 2022. K 31.12.2021 má město na svých účtech včetně fondů 86 mil.
Kč. Město splácí úvěr z II. etapy kanalizace,

ZDARMA

roční splátka je 3,7 mil. Kč, zůstatek úvěru
k 31.12.2021 činí 27 mil. Kč.
Aktuálně pokračují práce na rekonstrukci Vrchlického ulice. Ve Smetanově
ulici bude na základě statického posudku
a usnesení zastupitelstva města odstraněn
dům č.p. 65. Budou opraveny další místní
komunikace, konkrétně v Sedlci ulice Polní a navazující horní část ulice Spojovací.
Budou zahájeny práce na dokončení asfaltového povrchu cyklostezky v úseku Podhradní-Za Dvorem. O prázdninách budou
vyměněna další okna v ZŠ a MŠ Sedlec,
v MŠ Starý Plzenec budou na zahradě osazeny nové herní prvky.
Na červen je připraveno veřejné projednání návrhu koncepce dopravy v jihozápadní
části města, dále dopravní napojení lokality
Finkovo pole, nebo příprava archeoplánu
Hradu Stará Plzeň. Konkrétní termíny budou zveřejněny na webu města. Na webových
stránkách najdete i nové strategické dokumenty, např. koncepci cestovního ruchu.
Milý spoluobčané, věnujte pozornost
i dalším informacím uvnitř Radyňských
listů včetně pozvánek na kulturní akce.
Budu se těšit na setkání s Vámi.
Vlasta Doláková, starostka
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JAK SE MĚNIL STARÝ PLZENEC
Sňatkem z rozumu, tak by se dala nazvat partnerská smlouva na cyklostezku
Stavba cyklostezky byla realizována v r.
2018. Její kořeny ale sahají až do roku 2012,
kdy se začala plánovat cyklostezka, která
by spojila Starý Plzenec s Plzní. Jako nejschůdnější se jevila varianta při řece Úslavě.
Cyklostezka kolem vody poskytuje rovinatý
terén a zároveň přírodní prostředí v urbanizovaném prostoru, zvládne ji netrénovaný
cyklista, rodiče s malými dětmi i senioři.
V rámci projednávání této varianty jsme ale
narazili na neochotu jednoho vlastníka vést
cyklostezku přes jeho pozemek a u jiného
pozemku jsme téměř rok čekali na stanovení okruhu dědiců. Ale ani zde jsme poté
nezískali souhlas. Projektant musel trasu
upravit a podařilo se nám získat souhlasy
všech 11 vlastníků, přes které cyklostezka
vede. Projektovou dokumentaci připravo-

valo souběžně město Plzeň i Starý Plzenec,
každý po svém katastru. Trasa se spojila pod
pod dálničním mostem v Koterově. Stavební povolení jsme získali na jaře 2017. Hledali jsme vhodné zdroje financování, např.
ze Státního fondu dopravní infrastruktury
nebo z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Výhodnější podmínky se rýsovaly v IROP, ale problémem
bylo, že realizaci musí žadatel o dotaci nejprve předfinancovat z vlastních zdrojů. Odhad nákladů byl zhruba 20 mil. Kč. Proto
jsme začali jednat s Plzní o společné realizaci celé trasy Plzence i Plzně. Taková svatba
z rozumu. Starý Plzenec potřeboval nositele
projektu, který akci zafinancuje a Plzeň potřebovala partnera projektu, aby dosáhla na
délku trasy, která byla jedním z indikátorů

Podpis partnerské smlouvy se starostou UMO 2 Slovany Lumírem Aschenbrennerem

Před realizací

Po realizaci

hodnocení. Trasa Starého Plzence tvoří 2,5
km a trasa Plzně 0,7 km. Po poměrně složitých jednáních, kdy musel být nastaven
společný projekt tak, aby splnil podmínky
evropské dotace, se nám podařilo v r. 2017
uzavřít partnerskou smlouvu s městem Plzní, zast. UMO 2 Slovany a společně vybrat
ve výběrovém řízení dodavatele v r. 2018.
Zhotovitelem akce byla společnost Eurovia,
celková cena vč. DPH byla 14 mil. Kč, dotace z IROP činila 90 % nákladů, zbývající
částku pokryla dotace z Plzeňského kraje.
Z Plzeňského kraje jsme získali dotaci i na
projektovou přípravu ve výši 300 tis. Kč
a z rozpočtu města jsme na projektovou přípravu doplatili 165 tis. Kč. Starý Plzenec tak
má cyklostezku téměř zadarmo.
Vlasta Doláková, starostka

Cyklostezku pravidelně udržujeme
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Areál pro celou rodinu

„Détéják“, tak jsme tomu říkali odjakživa. Prostor ve Dvořákově ulici je jedno
z mála míst ve městě, kde je možné umístit
vícero sportovišť. Kdysi tam bývalo funkční
volejbalové hřiště a skatepark. Lokalita je hojně navštěvována, a tak jsme chtěli sportoviště nejen zachovat, ale rozšířit o další aktivity
tak, aby mohlo sloužit všem věkovým kategoriím. K dětskému hřišti postupně od r. 2018
přibyla další sportoviště. Bylo doplněno nejprve workoutové hřiště, které tvoří soustava

Původní skatepark

hrazd, bradel, žebřin a dalších jednoduchých
prvků sloužících k cvičení zejména s vlastní
vahou. Efektní prvky lákají nejčastěji náctileté. Volejbalové hřiště prošlo kompletní rekonstrukcí, byl vybudován nový povrch, sítě,
oplocení atd. Původní skatepark z r. 2009 dosluhoval, prvky byly proto odstraněny a byl
vybudován skatepark zcela nový. Na návrhu
nových prvků jsme spolupracovali s uživateli skateparku. Kromě nového vybavení byly
provedeny rovněž terénní úpravy svahu a do-

Vlasta Doláková, starostka

Nový skatepark

Dětské hřiště

Nové workoutové hřiště

plněny lavicemi na sezení. Prostor byl doplněn ještě o nové parkourové hřiště. Parkour
je sportovní disciplína, která umožňuje zapojit a všestranně rozvíjet celé tělo, základem
je schopnost překonávat překážky bezpečně,
plynule a účinně s důrazem na praktickou
sílu a rovnováhu. Do tohoto sportovního
areálu město postupně investovalo z vlastního rozpočtu více než 5 mil. Kč.

Volejbalové hřiště po rekonstrukci

Nové parkourové hřiště
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SERIÁL
(a co z toho s americkými vojáky vzešlo)

odjeli. Druhý den jsem se přehraboval ve spáleništi: viděl jsem ohořelé kostry psacích strojů,
motocyklů, kovové rámy (obrazy shořely) atd.
Co však úplně neshořelo, byl balík brožur. Vzal
jsem si jednu zachovalou z jeho středu: její název, přeložený do češtiny, by zněl zhruba jako

Na jaře 1945 zintenzivnili američtí letci
nálety na vlaky na trati Plzeň- České Budějovice. Nejenže likvidovali lokomotivy prostřílením jejich kotlů, útočili i na nákladní vagóny… V nich si často Němci odváželi to, co
nakradli v protektorátu: různé cennosti i alkohol. Jaroslav Hrubý vzpomíná: „V dubnu
1945 hořel na nádraží v Plzenci velký vagón
zvaný „ dobytčák“. Trefil jej americký letechloubkař. Německý
voják, který vagón
doprovázel, seděl
s flintou opřený o
dveře nádražního
skladiště, hřál se na
sluníčku a pozoroval staroplzenecké
hasiče, kteří vagon
jen ledabyle hasili….. ale jen do té
doby, než zjistili, co
ve vagónu je. To už
hořel naplno a vybuchovaly v něm
lahve s alkoholem. Hasič pan Čížek mi jednu
z nich dal se slovy „dej to tátovi“. (Myslím, že
to bylo šampaňské.) Přijelo plzeňské gestapo:
viděli, že to není česká sabotáž, a i s vojákem

domluvit s americkými vojáky. Vedoucí mne
vítal se slovy: „Prosím Tě, co po mně chtějí?“
Asi tři američtí vojáci chtěli vyměnit své vojenské boty za střevíce, protože se v „kanadách“
špatně tancuje. Po výměně si „pan Baťa“ mnul
ruce: za špatné protektorátní střevíce dostal

„Anglo-německá konverzace pro angloamerické zajatce“. A vida - za pár dní, když přijeli
Amerikáni, se mi hodila. To pro mne přišel
můj táta, abych hned s brožurou pospíchal do
obchodu Baťa. Prý se tam prodavač nemůže

perfektní boty. Jeden voják si začal prohlížet
moji ukořistěnou brožuru – a tu se najednou
na mne osopil a něco hulákal.(Snad si myslel,
že jsem měl něco s Němci či co.) Jeho kamarádi
však nad tím mávli rukou a se smíchem se rozloučili…“
Poznámka: Staroplzenečtí občané si z rozbombardovaných vagónů brali nejrůznější
věci, které se dodnes najdou v některých domácnostech – například tahle miska s nacistickou orlicí, vyrobená v Míšni.
Jaroslav Hrubý a Anna Velichová

LITERÁRNÍ KOŘIST
Z HOŘÍCÍHO NĚMECKÉHO
VAGÓNU

DOPRAVA
Město Starý Plzenec

OZNÁMENÍ
Doprava autobusem na místní hřbitov
Na základě rozhodnutí Rady města Starého Plzence zajistil městský úřad opět v roce
2022 tradiční pravidelnou přepravu občanů na místní hřbitov autobusem společnosti
Z-Group bus a.s., divize ČSAD autobusy Plzeň.
Autobus bude jezdit od 27. května do 14. října 2022 vždy v pátek v následujících termínech:
27. května
8. července
5. srpna
2. září
30. září
10. června
22. července
19. srpna
16. září
14. října
24. června
Jízdní řád:
zastávky autobusů ČSAD a MHD
hod.
Sedlec - náves
16:00
- rozcestí
16:02
St.Plzenec - Nádražní
16:05
- Kollárova (točna)
16:08
- Radyňská (Máchova)
16:10
- Masarykovo náměstí
16:12
- Havlíčkova (za mostem)
16:15
Odjezd zpět ze hřbitova v 17:10 hod. Jednotné jízdné činí 10,- Kč.
Vlasta Doláková, starostka

Zdroje:
Dopis Jaroslava Hrubého z 5. března 2000
Vyobrazení:
• foto hořících vagonů ve Starém Plzenci a reklama prodejny Baťa – sbírka Františka Ulče
• porcelánová miska – sbírka Vladimíra Sedláka
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PAMĚTNÍ DESKA
VÁCLAVA KRATOCHVÍLA
V dubnových Radyňských listech došlo
v článku o Domovském listu k nedopatření
při doplnění textu novými údaji. Správně
měly znít poslední poslední dvě věty takto:
„Do roku 2010 patřil bývalý chudobinec obci
a byly zde dva nájemní byty. Od roku 2010 je
majitelem domu soukromý vlastník, který při
jeho rekonstrukci v roce 2021 dal pomníček
Václavu Kratochvílovi pod pamětní deskou
odstranit.“ Je pravdou, že dotyčný pomníček

byla vlastně jen nevzhledná deska se soklem a
neměl – na rozdíl od desky - výtvarnou cenu.
Jediné, co by snad mohlo vadit, je odstranění
soklu, kam bylo možno umístit věnec.
Co však víme o pamětní desce? Byla odhalena Václavu Kratochvílovi, zavražděnému
německým důstojníkem 5. května 1945. Zachovala se fotografie z této slavnosti, konané
28. října 1946, kde je deska ještě zakryta černou látkou a vedle ní stojí čestnou stráž staroplzenečtí legionáři. Kronika popisuje průběh
takto: „Když průvod spolků a korporací od
radnice došel k chudobinci a... před památnou
stěnou zaujal místo, zapěl spolek „Úslavan“
slavnostní sbor a odborný učitel Ferdinand Sýkora proslovil řeč, tu odhalil zelení ozdobenou

desku. Zároveň ji předal do ochrany MNV.“
Pamětní deska je dílem známého plzeňského sochaře Otokara Waltra ml. (1890 –
1963). Tento velice plodný a oblíbený autor
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ozdobil svými plastikami řadu plzeňských
budov včetně několika škol, na plzeňském
ústředním hřbitově realizoval více než pětašedesát svých děl1). V celém Plzeňském kraji
i jinde nalezneme mnoho Waltrových pomníků, plaket nebo
pamětních
desek,
věnovaných obětem
první i druhé světové války2). Protože
tvořil realisticky, neztratil popularitu ani
po převzetí moci komunisty po r. 1948.
Obec jí umělci zadala již v roce 1945
(kdy byla zhotovena)
a zaplatila za ni 15 000 Kč. Dodnes se v některých staroplzeneckých domácnostech najdou
fotografie pamětní desky s čestnou stráží pionýrů v květnových dnech. Místní pionýrská
skupina totiž nesla po dlouhá léta jméno Václava Kratochvíla.
Anna Velichová
Poznámka:
1) Také pro staroplzenecký hřbitov vytvořil z bílého mramoru sochu dívky v životní
velikosti v plesových šatech, která zemřela ve
dvaceti letech v březnu 1934 na zápal plic poté,
co se prý nachladila po plese. Rodina Hřebova
dala zhotovit své jediné dceři Marii sochu na
rodinnou hrobku patrně z peněz, které byly původně určeny na její blížící se svatbu…Autor
dílo zhotovil ještě téhož roku…
2) Otokar Waltr pocházel ze sochařské rodiny, v letech 1945 - 1950 tvořil převážně pa-

mětní desky a pomníky s tematikou obětí války. Podrobněji se o jeho životě a díle dočtete
v článku Václava Sladkého O tvorbě a deníku
Otokara Waltra v Plzeňském deníku z 18. pro-

since 2010, odkud je také převzata umělcova
fotografie (přístupné elektronicky na www.
anopress.cz).
Prameny:
-kronika Starého Plzence
-Sladký, Václav. O tvorbě a deníku Otokara
Waltra. Plzeňský deník.18.12. 2010
- foto odhalení desky: archiv Vladimíra Sedláka
-současný stav okolí pamětní desky – foto Vladimír Sedlák
-pamětní deska: www.wikipedie
- pionýři, stojící čestnou stráž – fotokronika
Starého Plzence

KULTURA
Kultura ve Starém Plzenci
KVĚTEN 2022
K-Centrum a Staroplzenecká galerie
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel.: 377 183 662, 377 183 659
e-mail: info.plzenec@staryplzenec.cz
www.staryplzenec.cz
Otevřeno při dodržení hygienických podmínek.
Po
08:00-12.00
13:00-17:00 h
St
08:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 08:00-12:00
13:00-14:30 h
Pá
08:00-12:00 h
So, Ne a svátky
09:00 – 15:00 h
Městská knihovna
Smetanova 932, Starý Plzenec
tel: 377 183 659, www.staryplzenec.cz
Otevřeno při dodržení hygienických podmínek.
Po
09:00-12:00
13:00-17:00 h
St
09:00-12:00
13:00-18:00 h
Út, Čt 09:00-12:00
13:00-14:00 h
Pá - zavřeno

CENTRUM SLUŽEB PRO TURISTY Předhradí hradu Radyně, Starý Plzenec
Otevřeno denně: 09:00 h – 18:00 h při dodržení hygienických podmínek.
Tel.: 725 500 060, e-mail: info@ic-radyne.cz
www.ic-radyne.cz
HRAD RADYNĚ
Otevřeno: SO, NE a svátky od 10:00 h do
18:00 h
Komentované skupinové prohlídky při dodržení hygienických podmínek je možné
objednat na tel.: 725 500 060, e-mail: info@
ic-radyne.cz
www.hrad-radyne.cz
ROTUNDA SV. PETRA A PAVLA
Otevřeno 07.05.2022 od 13:00 do 16:00h.
Pravidelně zpřístupněna veřejnosti každou
první sobotu v měsíci od května do září od
13:00 h do 16:00 h. Skupinové prohlídky
(min. 6 osob) mimo otevírací dobu po objednání na tel.: 377 183 662, 377 183 659.
www.rotunda-hurka.cz
Pokračování na str. 8
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Oslavyy osvobození

na Radyni
14:00 h – 18:00 h
Předhradí hradu Radyně
Program:
• 14:00 – 18:00 k poslechu hraje Orchestr Miroslava Novotného
• 17:00

příjezd konvoje historických vojenských vozidel
Convoy of Victory 1945

Doprovodný program:
• 114:00
4:000 – 118:00
8:000 zá
zábavný
ábavnýý p
program
roggram p
pro
ro d
děti
ěti v Centru
Centru služeb
sllužeb pro
pro turisty
turisty

Kyvadlová
Ky
yvadlová doprava
doprava zdarma
zdarma minibusem
minibusem zajištěna
zajištěna ze
ze zast.
zast. MHD
MHD u nádraží
nádraží „„u
u zzávor“
ávor“ vvee SStarém
tarém
P
lzenci o
d 13:00
13:00 do
do 19:30
19:30 hodin
hodin ((poslední
poslední o
djezd z Radyně
Radyně směr
směr SSt.
t. Plzenec).
Plzenec).
Plzenci
od
odjezd
Z tá k na znameníí u autobusové
t b
é točny
t č MHD v Radyňské
R d ň ké ul.l
Zastávka
Občerstvení zajištěno.
Vstup zdarma.
V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity k propagačním účelům města Starého Plzence.
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Malostranské náměstí

6. května 2022
od 18 hodin
vstup zdarma

Přijďte s námi zahájit Slavnosti svobody, poslechnout si koncert
Pilsner Jazz Bandu, zatančit si ve swingové tančírně s Taneční
školou Dance by Lion´s a dát si k tomu něco dobrého
v Malostranské hospůdce pod rotundou!
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Cvíčo s Hankou, Sbor dobrovolných hasičů Starý Plzenec,
PIONÝR, z.s. - Pionýrská skupina Starý Plzenec a Plzenecká železnice

si Vás dovolují pozvat na charitativní akci
k Mezinárodnímu dni dětí

„Děti dětem“
Kdy:
v sobotu 21.05.2022 od 9:30 do 17:00 h
Kde:
areál Plzenecké železnice, Andrejšky 838, Starý Plzenec

Program:
cvičení dětí, soutěže s Besip, ukázka zásahu hasičů, jízdy
úzkorozchodným vlakem, výtvarná dílnička a mnoho
dalších překvapení.

Ɗ
Ɗ
Ɗ

Vstupné dobrovolné – veškerý výtěžek bude předán dětskému odd. Fakultní nemocnice Plzeň
K parkování lze využít prostor fotbalového hřiště, Na Hřišti 109, Starý Plzenec
Občerstvení v areálu zajištěno.

Organizátoři:
čo s Hankou
Cví

www.cvicoshankou.cz

www.plzeneckazeleznice.cz

www.hasicistaryplzenec.cz

V průběhu akce budou pořizovány fotografie, které budou využity k propagačním účelům organizátorů akce.

Pokračování ze str. 5
Azorské ostrovy
výstava fotografií Heleny Horáčkové
Staroplzenecká galerie, Smetanova 932
Výstava potrvá do 9. června 2022.
5. května 2022
Uctění památky obětí světových válek
Pietní akty u pomníků ve St. Plzenci a Sedlci
Masarykovo náměstí
- památník obětem I. a II. světové války a památník americké armádě
16:45 h
Malá Strana
- pamětní deska Václavu Kratochvílovi
17:00 h
Sedlecký park (u rybníka)
- památník obětem I. světové války 17:15 h
Sedlecký park (blízkosti mostu přes řeku)
- památník obětem II. světové války 17:25 h

Sedlec (v blízkosti mostu přes řeku – naproti
památníku obětem II.SV)
- památník americké armádě
17:30 h
6. května 2022
Plzenec tančí swing
Místo: Malostranské náměstí
Čas: od 18:00 h
7. května 2022
Oslavy osvobození na Radyni
Doprovodný program pro děti v CST

Místo: předhradí hradu Radyně
Čas: 14:00 – 18:00 h
10. května 2022
Markéta Laštovičková (akordeon)
Pavla Tesařová (housle)
koncert 37. sezóny Kruhu přátel hudby ve
Starém Plzenci
Místo: obřadní síň radnice, Masarykovo nám
121, Starý Plzenec
Čas: 18:00 h

Platnost uvedených informací je závislá na aktuální epidemické situaci a s tím
spojených vládních nařízení v souvislosti s šířením koronaviru COVID-19.
Sledujte prosím aktuální informace na stránkách města a Facebooku.

NAŠE ŠKOLY
JARNÍ DNY V MŠ STARÝ
PLZENEC
Konečně se jaro probouzí a svítí nám
sluníčko. Jak by také ne. 21. března jsme
vynášeli Moranu. Nejprve jsme splnili

několik jarních úkolů na školní zahradě.
Třídili jsme jarní květiny, opakovali jsme
názvy zvířátek a jejich mláďat, vytvářeli
jsme obraz Morany z přírodnin atd… . Poté
jsme všichni vyrazili k řece Úslavě a společnou básní ,,Zimo, zimo táhni pryč..“
jsme se rozloučili se zimou. Hurá. Cestou

do MŠ už nám svítilo sluníčko. Na zahradě máme novou mašinku. Všichni jsme se
museli hned svést. Páni, to byla ale jízda.
Čtvrťákům a páťákům přišel další kouzelný
dopis. Tentokráte od sněžné sovy Arktiky.
Čtvrťácí vyrazili 17. března a páťáci 23.
Pokračování na str. 9
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Pokračování ze str. 8
března. Cesta to nebyla jednoduchá. Byla
plná nástrah a úkolů. Museli jsme skládat
puzzle lesních rostlin, přiřazovat lesní zvířata a nakonec jsme museli chodit poslepu
po tenké pavučince. Za odměnu jsme od
Arktiky všichni dostali soví talismany. Jelikož sova, jak každý ví, je znak moudrosti.
Tu jsme šli společně hledat 29. března do
knihovny. Děti ze třetí, čtvrté a páté třídy
s velkou radostí přijaly pozvání od paní
Benediktové. Ta si pro nás připravila velmi
zajímavé seznámení s místní knihovnou.
Děti byly nadšené a kladly zvídavé otázky,
na které paní Benediktová ochotně odpovídala a vyzkoušela nás i z pohádkových
kvízů. Šlo nám to opravdu na jedničku.
Děkujeme za příjemné pozvání, moc se
nám u vás líbilo. A šupky dupky, hop, hop,
hop 12. dubna k nám přiskákal velikonoční
zajíček a připravil nám stopovačku. Každá
třída se vydala jiným směrem a nakonec
všichni našli vytouženou sladkou odměnu.
Už se těšíme na další dobrodružství. Krásné dny Vám všem.
Kateřina Vlachová Khaurová
učitelka

Předškoláci v knihovně

Foto: Kateřina Vlachová Khaurová
ZŠ STARÝ PLZENEC

NA NÁVŠTĚVĚ
V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Protože žáci 4.A rádi a hodně čtou, vypravili se 5. 4. na návštěvu do městské
knihovny ve Starém Plzenci.
Od paní knihovnice Mileny Benediktové se dozvěděli, jaká jsou pravidla členství,
kolik knih má knihovna k dispozici pro své
čtenáře, jak se zorientovat v nabídce knih
a časopisů i jak si vyhledat svojí oblíbenou
knihu v knihovně i online.
Za svojí aktivní účast při besedě dostali
jako odměnu pěkné pracovní listy a ve třídě
Informatiky si hned v praxi vyzkoušeli, jak
knihy vyhledat.
Kdo z nich se do knihovny zaregistruje
jako první?
Text a foto: Jana Toušová, učitelka

ZŠ STARÝ PLZENEC

NOC S ANDERSENEM
Po dvouleté přestávce jsme se opět mohli zúčastnit akce zvané Noc s Andersenem.
Noční spáči z 3. A se páteční podvečer sešli ve škole připraveni prožít zábavný večer
a noc s knížkami J. Lady. Společně jsme
četli, závodili, skládali obrázky a trochu se
báli při noční stezce odvahy temnou školou. Ochotné maminky se postaraly, abychom neumřeli hlady. Ráno jsme se společně nasnídali, uklidili noční pelíšky a vrátili
se domů.
Alena Morgensternová
učitelka
Děti při Noci s Andersenem skládaly obrázky.

Foto: Alena Morgensternová
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JARO V ZŠ SEDLEC
Beseda s rodilým mluvčím
Koncem března jsme ve škole přivítali
rodilého mluvčího z Irska – Tonyho, který
nám anglicky vyprávěl svůj zajímavý životní příběh. Odpovídal dětem na zvídavé dotazy a vyprávěl jim zážitky z Irska, Francie,
Thajska, Jižní Ameriky, z Gabonu a dalších
exotických zemí, ve kterých pracoval.
Noc s Andersenem
Letošní Noc s Andersenem proběhla po
dvouleté přestávce. Kvůli covidu se přespání ve škole nemohlo uskutečnit a probíhaly
tak vždy jen Dny s Andersenem.
Celá akce byla zahájena divadelním
představením v tělocvičně školy. Byly
připraveny dvě pohádky – Tři prasátka
a Alenka v říši divů. Všechno v angličtině.
Pohádky byly moc hezky připravené – kulisy i herecké výkony jednotlivých účinkujících. Poté se děti přesunuly do svých tříd.
Letošním tématem byla Zahrada Jiřího
Trnky. Děti se seznámily s touto knihou
již v rámci vyučování, aby snáze pochopily
jednotlivá stanoviště na pohádkové stezce,
kterou v rámci Noci s Andersenem absolvovaly. Skupiny namíchané ze žáků všech
tříd putovaly po celé škole spojené provázkem, aby se „neztratily v mlze“ a plnily
úkoly. Na své cestě „zahradou“ se žáci setkali se samotným autorem Jiřím Trnkou,
slony, kocourem, velrybou, trpaslíkem
i s veselými pejsky. Jejich cesta byla zaznamenávána do mapy zahrady, kterou každá
skupina obdržela na startu. Po skončení
stezky se žáci odebrali do svých tříd, kde
si poslechli pohádku nebo zhlédli film na
dobrou noc.
Čím budu?
Další ze série interaktivních přednášek
Čím budu? proběhla hned druhý den po
Noci s Andersenem.
Hostem byl tentokrát student FAMU
Ondřej Plecháč – obor filmový střih. Během prezentace seznámil děti se stručnou
historií filmu i střihu, vysvětlil systém „pohyblivých obrázků“ a pustil ukázky svých
vlastních děl - od nejstarších po současné.
Pak si žáci ve třídách zkoušeli kreslení a
popis příběhů tak, aby byly vhodné k filmovému zpracování.
Helena Malá
a Dominika Petranek, učitelky

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz

Beseda se studentem FAMU Ondřejem Plecháčem



Foto: Emanuela Vávrová
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ZŠ STARÝ PLZENEC

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
V ŠD STARÝ PLZENEC
Blíží se nejkrásnější období jara, kterým
jsou jednoznačně velikonoční svátky a všechna oddělení ŠD začala tvořit různé velikonoční dekorace.
Oddělení Soviček vyrábělo velikonoční
závěsy z papírových vajíček a kraslice ubrouskovou technikou.
Oddělení Motýlků vyrábělo rámečky z přírodního materiálu a papírovým kuřátkem
a barevné kraslice na papírovém stojánku.
Oddělení Medvídků se pochlubilo malovanými vajíčky.
Oddělení Berušek vyrobilo krásné zápichy
se zajíčky.
Oddělení Sluníčka zase vyrobilo papírové
slepičky s vajíčkem.
Všechny děti si výrobky odnesly domů
a jsou připraveny na případnou návštěvu koledMarie Doleželová, vychovatelka
níků.

Oddělení Soviček vyrábělo velikonoční závěsy z papírových vajíček a kraslice ubrouskovou technikou.
Foto: Marie Doleželová

ZŠ STARÝ PLZENEC

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
V pondělí 4. dubna 2022 se konal zápis
do 1. třídy. K zápisu se dostavilo 34 budoucích prvňáčků a ve školních lavicích
splnili své první úkoly. Během odpoledne
se přišly na budoucí žáčky podívat i paní
ředitelka a paní učitelka z mateřské školky,
což je potěšilo.
Bohužel deset přihlášených předškoláků se z důvodu nemoci nemohlo zápisu
zúčastnit, proto se pro ně konal v pondělí
25. dubna 2022 od 15 hodin zápis náhradní.
Alice Kellerová, ředitelka školy

Foto: archiv školy
ZŠ STARÝ PLZENEC

PLAVECKÝ VÝCVIK

Kromě „mokrého vysvědčení“ si někteří žáci vezli domů i diplomy a medaile. Foto: Jana Toušová

Jak je již známo, žáci 2. a 3. ročníků absolvují vždy v rámci tělesné výchovy 10 lekcí
plavecké výuky.
My jsme začali jezdit plavat ve 2. třídě na
jaře 2020, bohužel jsme však plavali pouze
čtyřikrát a koronavirová opatření naše snažení zastavila.
Těšili jsme se tedy na plavecký výcvik ve
třetí třídě - situace se opakovala a my jsme
plavali opět jen čtyřikrát.
Abychom nebyli „ošizeni“, zajistila nám
naše paní ředitelka výcvik i nyní ve čtvrté
třídě. Sice jsme ho museli několikrát odkládat, ale nakonec se vše podařilo a my jsme
se všichni zdárně zdokonalili v plaveckých
stylech. Poslední plavací lekci jsme i závodili!
Proto kromě „mokrého vysvědčení“ si někteří vezli domů i diplomy a medaile.
Už se těšíme na léto, kdy nabyté dovednosti využijeme!
Za žáky 4. A a 4. B
Jana Toušová, učitelka
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SPOLEČENSKÉ ORGANIZACE
AKADEMIE STARÉ PLZNĚ
Dne 14. března 2022 se stálí příznivci Akademie Staré Plzně dočasně rozloučili s touto
významnou a oblíbenou akcí, pořádanou

několik let Občanským spolkem Hůrka a Radyně. Přednáška „Tři možné záhady českých
dějin“ se uskutečnila hlavně díky spolužákům
organizátorky akademie Hanky Karnoldové,
k nímž patřil i přednášející Prof. PhDr. Ja-

roslav Čechura, DrSc. Všichni posluchači
si přišli nejen poslechnout zajímavou přednášku, ale symbolicky se s Hankou rozloučit
a poděkovat za to, že tu s námi byla.
Za výbor OSHR Josef Sutnar

Foto: Vladimír Procházka

POHÁDKOVÁ
CHALOUPKA
Ani ne před rokem se otevřelo dětské hřiště v bývalém lomu pod Radyní. Hřiště bylo
budováno jako jeden z vítězných projektů
participativního rozpočtu v roce 2019. Součástí hřiště je i pohádková chaloupka, ve které
začíná nebo končí jedna ze čtyř známých pohádek. Určena je rodičům s dětmi, které rády
pohádky nejen poslouchají. Po celou dobu
toto místo s dětmi navštěvujeme. Já osobně
mám radost z toho, že si tam děti skutečně
hrají. Doplňují lesík i vlastními stavbičkami.
Je vidět, že to místo žije. Bohužel i v tom negativním smyslu. Často v domečku najdeme
i nedopalky cigaret či spálené papíry. Že by ta
chaloupka byla tak kouzelná, že ač je ze dřeva,
by byla nehořlavá? Ale objevují se zde i jiné
nešvary. Pohozené petky, obaly od sušenek
aj. Také dle různých nevábných papírků by se
dalo usoudit, že místo navštěvují i „seniorky“,

které při potřebě si odskočit, nezvládnou zajít do vzdálenějšího místa od hřiště nebo si
přímo vyberou místo vedle či za chaloupkou.
Tady už se nejedná jen o fyzickou nemohoucnost, ale i o duševní poruchu.

ale dostalo se mi hned vysvětlení. Nedávno
vnouček sledoval v televizi na Déčku ekologický pořad, jak princezna Prga byla smutná ze zaneřáděného světa odpadky. A ty, co
takhle kazí svět, nazvala hlupáky. Naštěstí
těch chytrých, kteří ji pomohli dát svět do
pořádku, bylo víc. Kéž i u nás zvítězíme nad
hlupáky, kteří si nedovedou udělat po sobě
pořádek, a to nejen na tomhle hřišti.
V posledním týdnu se stala chaloupka galerií sprejerů. Škoda, že si ti umělci nepodali
svůj projekt jako my do participativního projektu města o výstavbu nějaké zdi nářků. Tam
by měli daleko větší prostor pro své potřeby
se vyjádřit. Takhle udělali škodu za 25.000
Kč, zkazili dětem radost z hezké chaloupky.
Přejeme si, aby policie byla v pátrání úspěšná.
Jitka Sutnarová
předsedkyně Občanského spolku
Hůrka a Radyně

Jednou jsem šla s vnoučkem do lesa a najednou mi cestou sdělil, že před námi šli
hlupáci. Následně běžel sebrat odhozený
papír. Nechápala jsem souvislost slov a dění,

Foto: Jakub Sutnar

Radyňské listy - duben 2022

Strana 13

STALO SE
RADYŇSKÉ SLAVNOSTI
VÍNA
V sobotu 23. dubna 2022 se v předhradí
hradu Radyně konal třetí ročník Radyňských slavností vína, které pořádalo město
Starý Plzenec ve spolupráci s Vinotékou
Sommelier a společností Bohemia Sekt za
podpory Vinařského fondu.
Pro návštěvníky byla připravena degustace moravských vín, sýrové speciality
a ochutnávky nejen k vínu.
Atmosféru slavností zpříjemnila Cimbálová muzika Michala Horsáka, kterou
ve druhé části programu vystřídala kapela
Black Lulu Band. Každý plnoletý návštěvník
dostal k zakoupené vstupence originální
sklenku na víno se znakem města Starého
Plzence a také mohl využít bezplatné prohlídky hradu Radyně stejně jako všichni
ostatní nezletilí návštěvníci. Velký zájem
byl o také o doprovodný program pro děti
v Centru služeb pro turisty. Děkujeme všem,
kteří se na této akci podíleli, za bezvadnou
spolupráci.
Eva Vlachová, K-Centrum

UKLIĎME ČESKO 23.4.2022

Po dvouleté přestávce se naše město již po páté zapojilo do celorepublikové akce
„Ukliďme Česko“. Před radnicí se sešlo celkem 65 účastníků, nejčastěji z řad dětí a mládeže a dále jich 27 šlo přímo do terénu. Celkem 92 účastníků pomohlo zlikvidovat 15 ks
pneumatik, 10 kg plastů a 980 kg směsného odpadu. Na závěr akce si každý mohl opéct
špekáčky na fotbalovém hřišti. Potěšující je, že množství nalezeného odpadu je nižší než
v předchozích letech.
Poděkování patří všem, kteří se na úklidové akci podíleli.
Za město Starý Plzenec Radek Hroch, tajemník

ZAHÁJENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY NA HRADĚ RADYNI

Zahájení sezóny na hradě Radyni

Foto: Jiří Vlach

V sobotu 2. dubna 2022 byla na hradě Radyni zahájena turistická sezóna. Pro návštěvníky připravil Občanský spolek Hůrka a Radyně oživené prohlídky hradu s Karlem IV.
a jeho družinou. I přes nepříznivé počasí se akce vydařila a na prohlídku hradu Radyně
přišlo 120 návštěvníků. Děkujeme Občanskému spolku Hůrka a Radyně a všem dalším
dobrovolníkům za bezvadnou spolupráci!
Eva Vlachová, K-Centrum města Starého Plzence
Foto: Eva Vlachová a Monika Onderková
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PLZENEČTÍ MUZIKANTI
PRO KRUH PŘÁTEL
HUDBY STARÝ PLZENEC

Smyčcový soubor L’estro arco přednesl skladby A. Vivaldiho a G.F. Händela. Foto: Eva Vlachová

Dne 12. dubna 2022 se uskutečnil další
z řady abonentních koncertů 37. koncertní
sezóny, na kterém účinkovali učitelé a žáci
Základní umělecké školy Starý Plzenec a jejich hosté. V programu vystoupili jak sóloví
interpreti, tak i komorní soubory. Repertoár
koncertu byl různo-žánrový. Zazněly skladby
známých starých mistrů, swingové i fanfárové písně. Město Starý Plzenec a Kruh přátel
hudby velice děkují všem účinkujícím „plzeneckým muzikantům“, kteří se zcela nezištně
bez nároku na honorář podíleli na programu
tohoto koncertu.
Eva Vlachová, K-Centrum

AZORSKÉ OSTROVY
Z OBJEKTIVU
HELENY HORÁČKOVÉ
Zveme všechny příznivce cestování
a fotografie do Staroplzenecké galerie na
výstavu fotografií z Azorských ostrovů
autorky Heleny Horáčkové. Na snímku
je autorka výstavy na slavnostní vernisáži, která se uskutečnila 6. dubna. Výstavu bude možné zhlédnout do 9. června
2022.
Eva Vlachová, K-Centrum

SPORT
Velikonoční tvoření pod Radyní
Foto: Monika Onderková

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ
POD RADYNÍ
V sobotu 16. dubna 2022 se v Centru služeb pro turisty pod Radyní konala velikonoční tvořivá dílna. Děti, ale i dospělí zdobili
květináče s osením barevnými kraslicemi, zajíci a dalšími velikonočními motivy. Příjemné jarní počasí pod Radyni přilákalo velké
množství návštěvníků a účast tak byla veliká.
Tímto všem zúčastněným děkujeme a těšíme
se na další akci.
Centrum služeb pro turisty na Radyni
je pro veřejnost otevřeno denně od dubna
do října od 9:00 h do 18:00 h. Podrobnosti o akcích naleznete na webu www.staryplzenec.cz, www.ic-radyne.cz, na facebooku
www.facebook.com/mestostaryplzenec/
nebo nás kontaktujte: info@ic-radyne. cz, tel.
+420 725 500 060.
Monika Onderková
Centrum služeb pro turisty

Zveme všechny věkové kategorie běžců, neběžců i diváků
na 10. ročník Běhu přes tři vsi.
Termín: 21.05.2022
první start v 10 hodin na sedlecké návsi.
Registrace: online do 20.05.2022
nebo v místě závodu 21.05.2022 do 9.45 hodin.
Více naleznete na:
https://pres3vsi.wordpress.com/
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INZERCE
INZERCE Z KUPONU
■ Daruji 4 zimní automobil. pláště SEMPERIT 185/55 R15 s disky. Vhodné pro Fabii.
Málo jeté. Tel. 737 434 490.

■ Komu doma překáží malá kamna na tuhá
paliva? Starší, do dílny. Nabídněte. Tel.:
732 688 575.
■ Koupím starší motorku (simson, pionýr,
atd) klidně nepojízdnou. Tel: 725 347 840.

DORUČOVÁNÍ
RADYŇSKÝCH LISTŮ OBČANŮM
Vážení občané,
Radyňské listy jsou doručovány prostřednictvím České pošty do všech domácností a škol
ve Starém Plzenci a Sedlci. Někdy se stane se, ať už roznáškovou kolizí České pošty či z jiného důvodu, že někteří z Vás Radyňské listy do své schránky nedostanou. Proto vyzýváme
všechny, kteří neobdrží Radyňské listy do svých schránek vždy nejpozději do 10. dne v měsíci, ať tuto skutečnost oznámí telefonicky, e-mailem nebo osobně redakci Radyňských
listů na níže uvedenou adresu:

info.plzenec@staryplzenec.cz
knihovna.plzenec@staryplzenec.cz
tel.: 377 183 662, 377 183 659

■ Kdo daruje či levně prodá středního pejska -fenku bez PP, i křížence? Bude chodit na
procházky a mít zahradu. Tel.: 607 192 957.

■ Koupím starší popelnici. Tel.: 603 750 645.
■ Kdo doučí matematiku studentku 1. r. SŠ?
Volejte 723789 513.

■ Kdo daruje starší lino pro ZUŠ na výtvarné účely? Tel.: 732 688 575.
■ Provádím veškeré zednické a malířské
práce a další práce dle domluvy.
Více na tel: 721 757 399.

ČERVENÝ HR ÁDEK

Prázdninový provoz
ordinací praktických lékařů
ve Starém Plzenci

PRODÁVÁ SLEPIČKY

typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy
Green Shell - typ Araukana,
Dark Shell – typ Maranska.
16 - 20 týdnů; 199 - 245 Kč/ks.
Prodej: 15.5.,5.6.2022 – 15.35 h
Starý Plzenec naproti čerp. st. MOL
Info.: PO – Pá 09:00 – 16:00 h
tel.: 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

MUDr. Radim Hocký
- dovolená červenec 2022
Zastupuje MUDr. Pavel Plecháč
MUDr. Pavel Plecháč
– dovolená srpen 2022
Zastupuje MUDr. Radim Hocký

Výrobce nábytkových polotovarů PRONAP s.r.o. Starý Plzenec
přijme na zkrácený úvazek

VŠEOBECNOU ÚČETNÍ (M/Ž)
Požadujeme:
¾
Vzdělání USO ekonomického zaměření
¾
znalost podvojného účetnictví, daňové problematiky
¾
skladová evidence
¾
znalost účetních o daňových zákonů
¾
zodpovědnost
¾
praxi min. 5let
Nabízíme:
¾
práce na zkrácený úvazek
¾
měsíční odměna za docházku
¾
příspěvek na závodní stravování
¾
25 dnů dovolené
¾
příspěvek na penzijní připojištění
Informace:
Zuzana Radová - personální oddělení
tel.: 377 923 311
mob.: + 420 720 978 340
www.pronap.eu

Životopisy zasílejte na:
e-mail: info@pronap.eu
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INFORMACE ZE SCHŮZE
RADY MĚSTA STARÉHO
PLZENCE
10. schůze – 9. března 2022

Rada města
■ vzala na vědomí

Zápis komise strategického rozvoje a prezentace památek č. 10
z 17.02.2022, v předloženém znění;
■ schválila zadání provedení autorského dozoru při realizaci stavebních prací na zakázce
malého rozsahu pod názvem „Hrad Radyně
– stavební úpravy vnějšího obvodového pláště“ pro rok 2022 společnosti Ateliér Soukup
Opl Švehla s.r.o, Klatovská třída 11, 301 00
Plzeň, IČ: 25229869, dle předložené nabídky;
■ schválila, v návaznosti na změnu legislativy dodatek č. 2 ke Smlouvě o zajištění
provozu a správě sběrného dvora odpadů ve
Starém Plzenci ze dne 30.12.2019, se společností AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o,
provozovna Plzeň v předloženém znění;
■ vzala na vědomí rozhodnutí ředitelky
Mateřské školy Starý Plzenec o stanovení
výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte
na období 01.09.2022 - 31.08.2023 na částku
630 Kč měsíčně;
■ vzala na vědomí oznámení ředitelky Základní školy Starý Plzenec, příspěvkové organizace o ukončení projektu Šablony II;
■ vzala na vědomí žádost Regionálního sdružení ODS Plzeňského kraje – IČO:
16192656 1) o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace IV. tř (chodník, náměstí) a 2) o užití veřejného prostranství dle
situačního snímku o velikosti cca 2 m2 (1,2 m
x výšce 2,5 m), za účelem umístění reklamní
stojny v rámci předvolební kampaně v termínu od 09.09.2022 do 18.10.2022 na pozemku
města parc. č. 1411/43 v k. ú. Starý Plzenec
a souhlasila s umístěním reklamní stojny na
části pozemku parc. č. 1411/43 v k. ú. Starý
Plzenec na požadovanou dobu od 09.09.2022
do 18.10.2022 za předpokladu úhrady poplatku dle OZV č. 1/2020 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství a splnění
všech legislativních podmínek;
■ vzala na vědomí žádost XXXXX ze dne
27.02.2022 o pronájem zahrádky parc. č.
719/68 v k. ú. Starý Plzenec v Luční ulici
a uložila evidovat žádost žadatele;
■ vzala na vědomí žádost XXXXX a XXXXX
na prodej pozemku určeného pro rekreaci
nebo pro bydlení v katastrálních územích
Starý Plzenec nebo Sedlec u Starého Plzence
a uložila zařadit do seznamu žadatelů o stavební pozemky;
■ vzala na vědomí dle RM č. 100/2021, vyjádření sousedních vlastníků nemovitostí k řešené žádosti prodeje pozemku parc.
č. 375/116 v k. ú. Starý Plzenec pro scelení
državy a zarovnání vlastnické hranice sousedních pozemků a informace o existenci sítí,
doporučila na základě předložených vyjádření, komplexního řešení scelení a zarovnání
vlastnických hranic v dané lokalitě, zajistit
znalecký posudek na cenu v místě a čase obvyklou a cenovou nabídku (náklady) na geo-

metrické rozdělení pozemku parc. č. 375/116
v k. ú. Starý Plzenec a uložila zajistit potřebné a znovu předložit RM;
■ vzala na vědomí žádost o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 z.
114/92 Sb. a schválila pokácení 1 stromu –
dřeviny rostoucí mimo les (lípy) o obvodu
kmene ve výšce 130 cm – 180 cm na pozemku města Starého Plzence parc. č. 1411/25
k.ú. Starý Plzenec;
■ vzala na vědomí potřebu pořídit Územní
studii „Centrum města Starý Plzenec“, podklad pro územní studii dle vítězného návrhu architektonicko urbanistické soutěže
„Dostavba historického centra města Starý
Plzenec“, schválila pořizovatele územní studie Magistrát města Plzně – odbor stavebně
správní, souhlasila s vložením územní studie pořizovatelem po jejím projednání do
evidence územně plánovací činnosti a uložila odboru výstavby zaslat žádost o pořízení
územní studie;
■ souhlasila s vyhlášením výběrového řízení
na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Starý Plzenec – ulice Polní“,
schválila Výzvu k podání nabídek pro uvedenou veřejnou zakázku včetně příloh a jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami
a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku
malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Starý Plzenec – ulice Polní“ ve složení
- členové: Ing. Ivo Rada, Marek Vávra, Mgr.
Martina Brejníková; náhradníci: Jan Král,
Ing. Štěpánka Potůčková, DiS., Ing. Radek
Hroch;
■ vzala na vědomí došlou žádost o dotaci na
dopravní obslužnost subjektu Plzeňský kraj
ve výši 232.695 Kč, uložila předložit žádost
o poskytnutí dotace na dopravní obslužnost
subjektu Plzeňský kraj ve výši 232.695 Kč
k rozhodnutí ZM a doporučila ZM schválit
poskytnutí dotace v plné výši;
■ schválila uzavření Smlouvy o publikování
otevřených dat úřední desky mezi městem
Starý Plzenec a společností Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, Chomutov, IČ:
25448714, v předloženém znění, jejímž předmětem je publikování otevřených dat z modulu úřední deska z webu města;
■ vzala na vědomí přehled odběru kameniva včetně účelu jeho využití za rok 2021
a předložené cenové nabídky kameniva pro
rok 2022 a schválila uzavření kupní smlouvy
č. C0031284/22 se společností CEMEX Sand,
k.s., Masarykovo nám. 207, Napajedla, IČ:
47906201, jejímž předmětem je odběr kameniva v provozovně Nové Mitrovice – Mítov
podle potřeb města pro rok 2022, v předloženém znění;
■ vzala na vědomí Koncepci cestovního ruchu se zaměřením na marketingovou strategii a uložila předložit Koncepci cestovního
ruchu se zaměřením na marketingovou strategii ke schválení ZM;
■ vzala na vědomí strategický dokument
Vyhodnocení Akčního plánu 2016–2019 stávajícího Programu rozvoje města včetně aktualizace Akčního plánu 2020–2023 a uložila
předložit Vyhodnocení Akčního plánu 2016–
2019 stávajícího Programu rozvoje města
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ke schválení ZM;
■ schválila Komunikační strategii města Starý Plzenec a uložila vyhodnotit opatření akčního plánu komunikační strategie a předložit
RM do 30.06.2022;
■ vzala na vědomí cenovou nabídku od společnosti LESOŠKOLKY s.r.o. 1 máje 104, 533
13 Řečany nad Labem, IČ: 45534888 na nákup sadebního materiálu pro potřeby lesního
hospodáře a schválila realizaci nákupu sadebního materiálu pro potřeby lesního hospodáře od společnosti LESOŠKOLKY s.r.o.
1 máje 104, 533 13 Řečany nad Labem, IČ:
45534888;
■ zrušila usnesení RM č. 209 ze 17.04.2019
v plném rozsahu, schválila, v rámci zajištění
a poskytnutí aktuální humanitární pomoci,
výpůjčku bytových prostor města po dobu 30
dnů včetně bezplatného poskytnutí energií a
uzavření 7 Smluv o výpůjčce bytových prostor v majetku města v předloženém znění:
na adrese Starý Plzenec, Svatopluka Čecha
1143: byt č. 2, XXXXX - nar. XXXXX č. pasu
XXXXX, na adrese Starý Plzenec Havlíčkova
194: byt č. 5, XXXXX nar.: XXXXX, č. pasu
XXXXX,
byt č. 6, XXXXX nar.: XXXXX č. pasu
XXXXX, byt č. 7, XXXXX nar.: XXXXX č.
pasu XXXXX,
byt č. 8, XXXXX nar.: XXXXX č pasu
XXXXX, byt č. 10, XXXXX nar.: XXXXX č.
pasu XXXXX,
byt č. 11, XXXXX nar.: XXXXX č. pasu:
XXXXX a uložila, v souladu se záměry
města poskytnout potřebnou humanitární
pomoc včetně legislativní možnosti požádat
o dotace/příspěvek státu, zveřejnit záměr vypůjčit (jedná se o odchylku od obvyklé ceny
nájemného v rámci aktivního zapojení obce
a občanů do poskytnutí humanitární pomoci
a lidské solidarity) nevyužité a volné bytové prostory města včetně úhrady energií na
dobu neurčitou se zákonnou tříměsíční výpovědní lhůtou nebo ukončením smluvního vztahu dohodou smluvních stran a poté
předložit RM;

INFORMACE ZE SCHŮZE
RADY MĚSTA STARÉHO
PLZENCE
11. schůze – 16. března 2022

Rada města
■ stanovila návrh programu jednání 29. zasedání ZM dne 28.03.2022 a termín pracovní
porady členů ZM na pondělí dne 21.03.2022;
vzala na vědomí zápis Sportovní komise
a došlé žádosti subjektů o dotaci, schválila
poskytnutí dotace subjektům dle předloženého návrhu Sportovní komise, kde bylo přihlíženo k počtu registrovaných staroplzeneckých dětí a omezenému množství finančních
prostředků:
Tělocvičná jednota Sokol Starý Plzenec
15.000 Kč
Český kynologický svaz
ZKO Starý Plzenec – 200
14.000 Kč
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SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Sedlec
30.000 Kč
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Starý
Plzenec
10.000 Kč
Sedlec Vršek - Jitka Vávrová
20.000 Kč
SK SPORT team DOLI Starý Plzenec, z.s.
25.000 Kč
Taneční škola Filip Gregoriades z.s.
25.000 Kč
Marek Koňařík – biatlon
3.000 Kč
Běh přes tři vsi
4.000 Kč
Aerobik Hana Hrochová
8.000 Kč
souhlasila s uzavřením Veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotace těmto subjektům
ve schválené výši, uložila předložit žádosti
o poskytnutí dotací přesahujících 50.000 Kč
k rozhodnutí ZM a doporučila ZM dle návrhu Sportovní komise poskytnutí dotací takto:
• SK Starý Plzenec z.s. ve výši 240.000 Kč
• TJ Spartak Sedlec z.s. v souhrnné částce
198.000 Kč, z toho (oddíl rychlostní kanoistiky) ve výši 150.000 Kč, (oddíl HMB
šermíři) ve výši 5.000 Kč, (oddíl hokeje)
ve výši 8.000 Kč a (oddíl tenisu) ve výši
35.000 Kč
• HK Bohemia Sekt Starý Plzenec z.s. ve
výši 55.000 Kč
■ souhlasila s vyhlášením výběrového řízení
na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Sedlec – MK Spojovací ul.
- úsek Polní – Turistická ul.“, schválila Výzvu
k podání nabídek pro uvedenou veřejnou zakázku včetně příloh a jmenovala komisi pro
otevírání obálek s nabídkami a posouzení
a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Sedlec
– MK Spojovací ul. - úsek Polní – Turistická
ul.“ ve složení - členové: Ing. Ivo Rada, Marek
Vávra, Mgr. Martina Brejníková; náhradníci:
Jan Král, Ing. Štěpánka Potůčková, DiS., Ing.
Radek Hroch;
■ vzala na vědomí rozdělení participativních projektů, uložila předložit do ZM
a doporučila ZM schválit projekty č. 7, 5, 3
a částečná realizace projektu č. 1 k realizaci
z participativního rozpočtu;
■ vzala na vědomí Inspekční zprávu České školní inspekce, Plzeňského inspektorátu
a Protokol o kontrole Základní školy Starý
Plzenec, Masarykovo náměstí 54, příspěvkové organizace ze dne 24.02.2022 a uložila
ředitelce školy předložit RM zprávu o odstranění zjištěných nedostatků;
■ vzala na vědomí výsledek šetření České
školní inspekce, Plzeňského inspektorátu na
právnickou osobu Základní školu Starý Plzenec, Masarykovo náměstí 54, příspěvkovou
organizaci ze dne 04.03.2022 a uložila ředitelce školy předložit RM zprávu ke zjištěným
nedostatkům a přijatým opatřením;
■ schválila, na žádost ředitelky Základní
školy Starý Plzenec, příspěvkové organizace,
Masarykovo náměstí 54, změnu zápisu školy
v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 01.09.2022 o navýšení kapacity školy
z 368 na 420 žáků;
■ schválila uzavření Darovací smlouvy mezi
městem Starý Plzenec a Diecézní charitou
Plzeň, Hlavanova 16, Plzeň, IČ: 49774034,
v předloženém znění, jejímž předmětem je
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dar městu na úhradu potřeb občanů Ukrajiny
prchajícím před válečným konfliktem;
■ souhlasila s návrhem rozpočtového opatření č. 3/2022 včetně rozpočtového opatření
Krizového fondu v upraveném znění předloženého návrhu a uložila předložit ke schválení rozpočtové opatření č. 3/2022 včetně
rozpočtového opatření Krizového fondu na
nejbližší jednání ZM;
■ vzala na vědomí informaci starostky o postupu akce „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly ve starém Plzenci“,
doporučila vyhlásit vývěrové řízení na zhotovitele projektu na celou akci, tj. přístavbu
ZŠ i novostavbu sportovní haly v režimu
nadlimitní veřejné zakázky a uložila zajistit
úpravu rozpočtu na r. 2022 a střednědobého
výhledu na r. 2023 – 2027;

INFORMACE ZE SCHŮZE
RADY MĚSTA STARÉHO
PLZENCE
12. schůze – 23. března 2022

Rada města
■ souhlasila se

zajištěním tradiční pravidelné autobusové dopravy občanů na místní
hřbitov v období květen – říjen 2022 za jednotné jízdné 10,- Kč společností Z-Group
bus a.s., divize ČSAD autobusy Plzeň a uložila objednat autobus a informovat občany
obvyklým způsobem;
■ schválila uzavření Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského
kraje, p.o. č. 8600005097 se správcem komunikace SÚS Plzeňského kraje, p.o. - parc. č.
1444/58, 1444/45, 1444/42, 1444/46 k.ú. Starý Plzenec, jehož předmětem je uložení nebo
opravy inženýrských sítí v rámci stavebních
prací „Starý Plzenec - Bezručova ul.“;
■ schválila uzavření Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského
kraje, p.o. č. 8600004988 se správcem komunikace SÚS Plzeňského kraje, p.o. - parc.
č. 1479/2, 1466/25 k.ú. Starý Plzenec, jehož
předmětem je uložení nebo opravy inženýrských sítí v rámci stavebních prací „Starý
Plzenec - chodník ul. Herejkova, inženýrské
sítě“;
■ schválila uzavření Smlouvy o omezení užívání nemovitosti ve správě SÚS Plzeňského
kraje, p.o. č. 8600004986 se správcem komunikace SÚS Plzeňského kraje, p.o. - parc.
č. 1479/2, 1466/25 k.ú. Starý Plzenec, jehož
předmětem je uložení nebo opravy inženýrských sítí v rámci stavebních prací „Starý
Plzenec - úprava křižovatky na silnici II/180
a ul. Herejkova, Raisova“;
■ schválila předběžný návrh rozpočtu
a program dle varianty č. 1 v upraveném znění předloženého návrhu vedoucí K – Centra
na Městské slavnosti Starého Plzence konané
dne 03.09.2022;
■ souhlasila, na návrh vedoucí K-Centra,
s konáním pietních aktů k uctění památky
obětí světových válek za účasti představitelů
města dle předloženého časového harmonogramu dne 05.05.2022 a uložila zajistit

úpravu okolí u uvedených památníků včetně
údržby přilehlých záhonů;
■ vzala na vědomí vyúčtování Plesu města
a ZŠ Starý Plzenec, který se konal 05.03.2022
v Lidovém domě se ziskem z uvedené akce
činí 2.456 Kč;
■ vzala na vědomí žádost Klubu chovatelů
jezevčíků České republiky, z. s. o bezplatný
pronájem „škvárového hřiště“ části pozemku
města parc. č. 343/162 v k. ú. Starý Plzenec
v k. ú. Starý Plzenec za účelem parkování
vozidel při konání akce Klubové výstavy jezevčíků dne 08.05.2022 v areálu „Pionýr Starý Plzenec“ a zaparkování i při její přípravě
dne 07.05.2022, neschválila požadované bezúplatné užití části pozemku města, schválila,
za podmínky souhlasu vypůjčitele pozemku SK Starý Plzenec z. s. a z důvodu konání
volnočasové akce pro občany, krátkodobý
pronájem části pozemku parc. č. 343/162
v k. ú. Starý Plzenec v k. ú. Starý Plzenec
za citovaným účelem ve dnech 07.05.2022
a 08.05.2022 za jednorázové nájemné ve výši
100 Kč, které bude uhrazeno při podpisu příslušné smlouvy a uložila, v případě souhlasu
vypůjčitele předmětného pozemku a odsouhlasení podmínek žadatele, v tomto smyslu
uzavřít příslušnou smlouvu;
■ schválila uzavření Nájemní smlouvy na
pronájem části pozemků parc. č. 298/10
a parc. č. 298/16 v k. ú. Starý Plzenec na dobu
určitou od 01.05.2022 do 30.09.2022 za účelem umístění stanu o velikosti 10 m × 15 m
s Jiřím Korelusem v předloženém znění;
■ schválila uzavření Nájemní smlouvy na
pronájem částí pozemku parc. č. 123/2 v k. ú.
Starý Plzenec na dobu určitou od 08.03.2022
v délce 125 dnů za účelem umístění vždy
krátkodobě po nezbytně nutnou dobu stavebních zařízení do maximální plochy záboru cca 135,5 m2 se Společenstvím vlastníků
pro dům č. p. 765 a 766 ve Starém Plzenci
IČO: 73740829 v předloženém znění;
■ vzala na vědomí nabídku společnosti VIAGEM a. s. pozemků parc.č. 263/3, 263/4,
268/1 v k. ú. Starý Plzenec k prodeji z důvodu umístění pozemků v katastrálním území
obce a uložila vyžádat si od předkladatele
informaci o výši kupní ceny nabízených pozemků, stanovisko od správce městských lesů
a předložit znovu RM;
■ schválila, v souladu s usnesením ZM č.
22.21/2021 ze dne 28.06.2021, uzavřením
kupní smlouvy a na základě dokončené revize údajů ke dni 21.09.2021 provedené katastrem nemovitostí dle § 35 odst. 1 Zákona
č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí („katastrální zákon“) čj. RO-1/202-405, ukončení platnosti pachtovní smlouvy uzavřené
s XXXXX, pachtýřem a nabyvatelem části
pozemku parc. č. 317/1 sloučeného citovanou revizí do pozemku parc. č. 237/19 a to
ke dni právních účinků zápisu vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí propachtovaného a převáděného pozemku nově
odděleného Geometrickým plánem č. 117533/2022 s novým označením parc. č. 237/180,
vše v k. ú. Sedlec u Starého Plzence a uložila
uzavřít s pachtýřem XXXXX příslušnou Dohodu o ukončení pachtovní smlouvy ke dni
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právních účinků kupní smlouvy na koupi
propachtované části pozemku citovaného
v předcházejícím odstavci a k tomuto datu
vypořádat s pachtýřem poměrné pachtovné
za rok 2022;
■ vzala na vědomí žádost paní XXXXX
o vydání urny s lidskými ostatky její matky,
paní Blanky Šimanové, zemřelé 04.01.2022 ve
Starém Plzenci a souhlasila s vydáním urny
paní XXXXX;
■ schválila zpracování Plánu dopravní obslužnosti města Starý Plzenec pro roky 2022
- 2026 od společnosti POVED s.r.o., Nerudova 25, Plzeň, IČ: 29099846 dle předložené
nabídky;
■ schválila společný postup města Starý Plzenec a statutárního města Plzeň, spočívající
v centralizovaném nákupu zemního plynu
a silové složky maloodběrů elektrické energie, prostřednictvím nákupu těchto komodit
na vybrané komoditní burze formou jednacího řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 64 písm. c) zákona č.134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, pro období
roku 2023 za využití metody nákupu formou
postupné fixace ceny s přičítacím koeficientem, který bude zajišťovat statutární město
Plzeň, prostřednictvím Úřadu správních
agend MMP, jako centrální zadavatel;
■ vzala na vědomí žádost společnosti SOS
print s.r.o., Švihovská 165/10, Plzeň o navýšení dohodnuté ceny za tisk Radyňských
listů vzhledem k razantnímu a pokračujícímu zdražování papíru a ostatních vstupních
materiálů potřebných k výrobě Radyňských
listů a uložila předložit návrh řešení na další
jednání RM;
■ schválila, na základě nabídky, zadání
zpracování projektové dokumentace pro
provádění stavby (PDPS) Cyklostezka Starý
Plzenec – Šťáhlavy, etapa I, úsek Podhradní-Za Dvorem + soupisy prací (SP) společnosti
D-PROJEKT PLZEŇ Nedvěd, s.r.o., Útušice
66, 332 09 Štěnovice, IČ 263 88 791;
■ schválila výzvu k podání nabídek včetně
příloh pro veřejnou zakázku „Městský architekt“ v předloženém znění;
■ schválila podání žádosti o dotaci z programu „2022 Příspěvek na vybavení a opravy
neinvestiční povahy“ pro JSDH Starý Plzenec
a JSDH Sedlec;
■ 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:
výsledek hospodaření společnosti a objem tržeb dle zákazníků k 28.02.2022;

INFORMACE ZE SCHŮZE
RADY MĚSTA STARÉHO
PLZENCE
13. schůze – 28. března 2022

Rada města
■ vzala na vědomí

podklady předložené
společností STREICHER, spol. s r.o. Plzeň
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ve věci projektu „Finkovo pole“ a související
investice nové dopravní infrastruktury, která
si vyžádá změnu Územního plánu Starý Plzenec, nesouhlasila s předloženou variantou
dopravního napojení lokality „Finkovo pole“
ze dne 16.3.2022, doporučila jednat o dalších variantách dopravního napojení lokality
„Finkovo pole“ a uložila předložit k rozhodnutí zastupitelstvu města;
■ vzala na vědomí návrhy a připomínky občanů k navrženým variantám koncepce dopravy, doporučila zajistit
a) posouzení všech připomínek občanů ve
spolupráci se zpracovatelem koncepce
dopravy
b) samostatné veřejné projednání upraveného návrhu koncepce dopravy;
■ uložila předložit připomínky na jednání
zastupitelstva města;
■ schválila Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovitele projektu „Přístavba základní školy a novostavba
sportovní haly Starý Plzenec“;
■ schválila podání žádosti o dotaci do programu Plzeňského kraje „Podpora výstavby
cyklostezek, cyklotras a specializované cyklistické infrastruktury v Plzeňském kraji v roce
2022“ na výstavbu cyklostezky Starý Plzenec
– Šťáhlavy, I. etapa, úsek Podhradní ulice ulice Za Dvorem (Sedlec);
■ schválila poskytnutí daru a uzavření darovací smlouvy pro Inga Fomenko nar. XXXXX
č. pasu XXXXX ve výši 7.000 Kč a Tetiana
Chuliuk nar. XXXXX č. pasu XXXXX ve
výši 7.000 Kč za veřejně prospěšnou činnost
s předškolními dětmi ukrajinské národnosti
v předloženém znění;
■ schválila podání žádosti o dotaci do programu Plzeňského kraje „Vodohospodářská
infrastruktura 2022“ na výstavbu vodovodu
„Starý Plzenec, ulice Dvořákova, II. etapa“;

INFORMACE ZE SCHŮZE
RADY MĚSTA STARÉHO
PLZENCE
14. schůze – 6. dubna 2022

Rada města
■ vzala na vědomí

protokol o otevírání
obálek s nabídkami a protokol o posouzení
a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Starý Plzenec – ulice
Polní“ a schválila uzavření Smlouvy o dílo ve
znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek se
společností EUROVIA Silba, a.s., Lobezská
1191/74, Lobzy, 326 00 Plzeň, IČO: 64830551,
která předložila ekonomicky nejvýhodnější
nabídku na základě nejnižší nabídkové ceny
při splnění všech zadávacích podmínek;
■ vzala na vědomí předloženou nabídku na
výkon TDI a koordinátora BOZP při realizaci
stavby „Rodinný dům Smetanova 65, dokumentace bouracích prací“ – odstranění stavby, schválila zadání provádění TDI a koordinátora BOZP při realizaci stavby „Rodinný
dům Smetanova 65, dokumentace bouracích
prací“ – odstranění stavby dle nabídky předložené společností PILSTAV s.r.o., Železniční

550/28, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí,
IČO: 61778940, DIČ: CZ61778940, nabídková cena 36.300 Kč bez DPH, 43.923 Kč
s DPH a schválila příkazní smlouvu o výkonu funkce technického dozoru investora
a koordinátora BOZP se společností PILSTAV s.r.o., Železniční 550/28, 326 00 Plzeň – Východní Předměstí, IČO: 61778940,
DIČ: CZ61778940 v předloženém znění;
■ vzala na vědomí:
a) podrobnou cenovou kalkulaci společnosti
SOS print s.r.o., Švihovská 165/10, Plzeň
k žádosti o navýšení dohodnuté ceny za
tisk Radyňských listů vzhledem k razantnímu a pokračujícímu zdražování papíru a
ostatních vstupních materiálů potřebných
k výrobě Radyňských listů,
b) cenovou nabídku společnosti SOS print
s.r.o., Švihovská 165/10, Plzeň na tisk černobílé přílohy (informace z RM a ZM), za
stávající barevný tisk z důvodu úspory ceny
a nabídku slevy z celkové ceny zakázky,
c) cenové nabídky společnosti TISKÁRNA
BÍLÝ SLON, s.r.o Plzeň, Škroupova 11
a Typos, tiskařské závody, s.r.o Podnikatelská 1160/14 Plzeň na předtiskovou přípravu a tisk Radyňských listů,
■ schválila uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo se společností SOS print s.r.o., Švihovská 165/10, Plzeň, IČ: 29124034, na tisk
Radyňských listů od května 2022 v předloženém znění, jehož předmětem je navýšení
stávající ceny;
■ schválila Deklaraci o vzájemné spolupráci
pro rok 2022 se společností Bohemia Sekt,
s.r.o. v předloženém znění;
■ souhlasila s vyhlášením výběrového řízení
na zakázku malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Výměna oken v budově ZŠ
a MŠ Starý Plzenec, Sedlec 81, příspěvková
organizace 2. etapa“, schválila Výzvu k podání nabídek pro uvedenou veřejnou zakázku
včetně příloh a jmenovala komisi pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu
na stavební práce pod názvem „Výměna oken
v budově ZŠ a MŠ Starý Plzenec, Sedlec 81,
příspěvková organizace 2. etapa“ ve složení - členové: Ing. Ivo Rada, Marek Vávra,
Mgr. Martina Brejníková; náhradníci: Bc.
Václav Vajshajtl, Ing. Štěpánka Potůčková,
DiS., Ing. Radek Hroch;
■ schválila uzavření smlouvy o zprostředkování hudební produkce mezi interpretem
ABBA STARS Revival, zastoupeným manažerem Danem Dobiášem na kulturní akci
Městské slavnosti Starého Plzence 03.09.2022
v předloženém znění;
■ schválila uzavření smlouvy o vytvoření
uměleckého výkonu s umělci: Luďkem Maulisem, Zbyňkem Maulisem, Jiřím Tomišínem,
Petrem Luxem a Karlem Kahovcem - hudební vystoupení kapely The Beatles Revival +
Karel Kahovec na kulturní akci Městské slavnosti Starého Plzence 03.09.2022 v předloženém znění;
■ schválila uzavření Smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-0018583/SOBS
VB/04 „Starý Plzenec, PM, Střední, p. č.
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237/144, kNN“ na pozemku parc. č. 237/110
v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, se společností ČEZ Distribuce a. s. IČO 24729035 se
sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, v upraveném znění předloženého návrhu;
■ vzala na vědomí protokol o otevírání
obálek s nabídkami a protokol o posouzení
a hodnocení nabídek 1., 2., a 3. jednání na
zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Rodinný dům Smetanova 65, dokumentace
bouracích prací“ a schválila uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy č. 4 výzvy k podání nabídek se společností Recyklace Přeštice
s.r.o., K Cihelně 1310, 334 01 Přeštice, IČO:
08683662, která předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě nejnižší nabídkové ceny při splnění všech zadávacích
podmínek;
■ souhlasila s vyhlášením výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na služby
pod názvem „Výběr mobilního operátora pro
pokrytí potřeb městského úřadu a jeho příspěvkových organizací službami mobilního
operátora – 2022 – 2025“, schválila Výzvu

k podání nabídek pro uvedenou veřejnou
zakázku včetně příloh a jmenovala komisi
pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého
rozsahu na služby pod názvem „Výběr mobilního operátora pro pokrytí potřeb městského
úřadu a jeho příspěvkových organizací službami mobilního operátora – 2022 – 2025“
ve složení - členové: Ing. Radek Hroch, Marek Vávra, Mgr. Martina Brejníková; náhradníci: Ing. Ivo Rada, Ing. Štěpánka Potůčková,
DiS., Bc. Václav Vajshajtl;
■ vzala na vědomí protokol o otevírání
obálek s nabídkami a protokol o posouzení
a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Sedlec – MK Spojovací ul. – úsek Polní – Turistická ul.“ a schválila uzavření Smlouvy o dílo ve znění přílohy
č. 4 výzvy k podání nabídek se společností
EUROVIA Silba, a.s., Lobezská 1191/74,
Lobzy, 326 00 Plzeň, IČO: 64830551, která
předložila ekonomicky nejvýhodnější nabídku na základě nejnižší nabídkové ceny při
splnění všech zadávacích podmínek;

■ souhlasila s výměnou redukčních ventilů
u dýchacích přístrojů z rozpočtových prostředků JSDH Starý Plzenec od společnosti
Dräger Safety s.r.o., Obchodní 124, Čestlice,
IČ: 26700778, dle předložené cenové nabídky;
■ schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí
služeb mezi městem Starý Plzenec a Střední
odbornou školou obchodu, užitého umění
a designu, Nerudova 33, Plzeň, IČ: 00520152,
v předloženém znění, jejíž předmětem je realizace projektového dne pro žáky školy s názvem „Kupci a Stará Plzeň“;
■ schválila uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové
osobní dopravě mezi městem Starý Plzenec
a Plzeňskými městskými dopravními podniky, a.s., Denisovo nábřeží 920/12, Plzeň, IČ:
25220683, v předloženém znění, jehož předmětem je změna Tarifu a tarifních zásad při
přepravě ve vozech dopravce PMDP, a.s., na
území mimo zónu „001 Plzeň“, v důsledku
vydání nového cenového výměru Ministerstva financí ČR;

INFORMACE
ZE ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
STARÉHO PLZENCE

■ vzalo

města a Sportovní komise poskytnutí dotace HK Bohemia Sekt Starý Plzenec z.s. ve
výši 55.000 Kč, SK Starý Plzenec z.s. ve výši
240.000 Kč a TJ Spartak Sedlec z.s. v souhrnné částce 198.000 Kč a schválilo uzavření
Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací
s těmito subjekty v předloženém znění;
■ schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí
účelové dotace mezi městem a Plzeňským
krajem, jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 232.695 Kč na zajištění dopravní
obslužnosti Plzeňského kraje v roce 2022,
v předloženém znění;
■ schválilo Koncepci cestovního ruchu se
zaměřením na marketingovou strategii;
■ vzalo na vědomí Vyhodnocení Akčního
plánu 2016 - 2019 stávajícího Programu rozvoje města včetně aktualizace Akčního plánu
2020 – 2023 a uložilo radě města reklamaci
díla;
■ schválilo realizaci participativních projektů č. 7, 5, 3 a částečnou realizaci projektu č. 1
k realizaci z participativního rozpočtu, v pořadí určeném anketou;

29. zasedání – 28. března 2022

Zastupitelstvo města
■ vzalo na vědomí informaci předsedy kontrolního výboru o plnění usnesení z předchozích zasedání;
■ vzalo na vědomí podklady předložené
společností STREICHER, spol. s r.o. Plzeň
ve věci projektu „Finkovo pole“ a související
investice nové dopravní infrastruktury, která
si vyžádá změnu Územního plánu Starý Plzenec, uložilo radě města jednat o dalších
variantách dopravního napojení lokality
„Finkovo pole“ a uložilo radě města zajistit
odborně vedené veřejné projednání ve věci
dopravního napojení lokality „Finkovo pole“;
■ vzalo na vědomí návrhy a připomínky občanů k navrženým variantám koncepce dopravy a uložilo radě města zajistit
a) posouzení všech připomínek občanů ve
spolupráci se zpracovatelem koncepce dopravy
b) samostatné veřejné projednání upraveného návrhu koncepce dopravy;
■ žádalo v současné nelehké situaci:
1. Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkovou organizace Plzeňského kraje,
2. Plzeňský kraj,
o poskytnutí maximální součinnosti ve věci
ubytování uprchlíků postižených válkou na
Ukrajině v prostorách stavby čp. 533 ve Starém Plzenci (objekt bývalé SÚSPK);
■ vzalo na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 26/2018 - 2022 konaného dne
22.03.2022;

na vědomí Rozbor hospodaření
1-12/2021;
■ schválilo rozpočtové opatření č. 3/2022
v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na rok 2022 ke změně celkových
příjmů o +28.777,00 Kč a ke změně celkových výdajů o +200.000,00 Kč, dále dochází
ke změně financování ve výši +171.223,00
Kč, dále schvaluje rozpočtové opatření Krizového fondu v předloženém znění;
■ vzalo na vědomí informaci starostky o postupu akce „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly ve Starém Plzenci“
a uložilo radě města:
a) vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele
projektu na celou akci, tj. přístavbu ZŠ
i novostavbu sportovní haly v režimu nadlimitní veřejné zakázky;
b) zajistit úpravu rozpočtu na r. 2022, střednědobého výhledu na r. 2023 – 2027
a úpravu a doplnění termínů realizací akcí
v plánu investic;
■ vzalo na vědomí došlé žádosti subjektů o dotaci, schválilo na doporučení Rady

INZERUJTE
v měsíčním zpravodaji
Radyňské listy
více na www.staryplzenec.cz

