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                                    Usnesení z 24. schůze Rady města Starého Plzence v roce 2016 

konané 24. srpna  
Rada města  
 
467 
schvaluje uzavření dodatku č. 1 k dohodě s ČR – Krajským ředitelstvím Policie ČR v předloženém 
znění, jehož předmětem je zpřístupnění a využívání záznamů a techniky uvedené v příloze č. 2 tohoto 
dodatku, která byla instalována v rámci realizace projektu „Starý Plzenec – Městský kamerový systém 
II. – rozšíření“ (RM č. 459/2014, 561/2015)   
odpovídá místostarosta 
 
468 
souhlasí se zadáním realizace opravy chodníku v ulici Žižkova ve směru k objektu SÚS ve Starém 
Plzenci dle předložené nabídky společností Silnice Horšovský Týn a.s..;  
odpovídá místostarosta 
 
469 
souhlasí se zadáním realizace vyčištění vodoteče v ulici Herejkova ve Starém Plzenci dle předložené 
nabídky společností DYBS Plzeň s.r.o.;  
odpovídá místostarosta 
 
470 
bere na vědomí v působnosti Valné hromady ve smyslu § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb. 
o obcích, jako jediný společník společnosti PRONAP s.r.o., IČO: 25248111, se sídlem Jiráskova 1142, 
332 02, Starý Plzenec hospodářský výsledek společnosti a přehled Cash Flow k 31.07.2016; 
 
471 
stanoví návrh programu jednání 11. zasedání ZM dne 12.09.2016; 
 
472 
bere na vědomí vyúčtování kulturně historické akce Keltský den na Radyni konané 23.07.2016, 
předložené ved. K-Centra; 

473 
souhlasí s vyhlášením architektonické soutěže na přístavbu ZŠ Starý Plzenec, Masarykovo nám. 54 
včetně sportovní haly ve spolupráci s Českou komorou architektů; 
odpovídá starostka města 
 
474 
souhlasí s uzavřením a podpisem smlouvy o pronájmu prostor sloužících k podnikání v budově č. p. 
1082 na Radyňské ulici, s Mgr. Jaroslavou Tůmovou, Boženy Němcové 901, Starý Plzenec, na dobu 
určitou od 01.09.2016 do 31.08.2017.  
odpovídá:  Bc. Filip Hrubý    
 
475 
ruší  pravidla pro zapůjčování technických prostředků Útvarem údržby (schválené radou města dne 
07.10.2010) a platnost ceníku nákladní autodopravy (schváleného radou města dne 21.01.2010), 
schvaluje pravidla pro příležitostné zapůjčení technických prostředků v majetku města Starého 
Plzence včetně ceníku nákladní autodopravy v předloženém znění;  
 
476  
bere na vědomí žádost Rodinného centra Dráček o.s. o změnu smlouvy o pronájmu nebytových 
prostor spočívající v úpravě rozsahu předmětu pronájmu tj. vyjmutí místností č. 3 a  č. 6 na adrese 
Raisova 96 ve Starém Plzenci, 
souhlasí s uzavřením a podpisem dodatku č. 4 Smlouvy o pronájmu nebytových prostor ze dne 
29.09.2009 ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.09.2010, dodatku č. 2 ze dne 01.01.2014 a dodatku č. 3 ze 
dne 30.04.2015, s Rodinným centrem Dráček o.s., kterým se s účinností od 01.10.2016 mění rozsah 
předmětu nájmu vyjmutím místností č. 3 a č. 6 na adrese Raisova 96 ve Starém Plzenci; 
odpovídá OHI - Bc. Filip Hrubý    
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477 
bere na vědomí žádost Ing. Uhlíře (hudební skupina SAPON) o pronájem místnosti č. 3 na adrese 
Raisova 96 ve Starém Plzenci, 
souhlasí se záměrem pronájmu místnosti č. 3 na adrese Raisova 96 ve Starém Plzenci, 
ukládá zveřejnit záměr pronájmu nebytových prostor – místnosti č. 3 v I. NP na adrese Raisova 96 ve 
Starém Plzenci na úřední desce a po jeho sejmutí předložit radě města ke stanovení podmínek 
pronájmu;  
odpovídá OHI - Bc. Filip Hrubý    
 
478 
souhlasí s vyhlášením poptávkového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce podle 
ustanovení  čl. IV. vnitřní směrnice č. 5/2014 „Metodika přidělování veřejných zakázek“ Oprava 
místní komunikace v ulici Májová“ dle předloženého výkazu výměr; 
odpovídá OHI – Petr Křížek a Bc. Václav Podroužek 

479 
souhlasí s prodloužením a uzavřením nájemních smluv na dobu určitou,  od 01.09.2016 do 
31.12.2016,  na byt č. 4 na adrese Žižkova 49 s paní Danou Válovou, na byt č. 1 na adrese 
Masarykovo náměstí 70 s manželi Milenou a Milanem Vyletovými, na byt č. 5 na adrese Sedlec 99 
s paní Věrou Drahoňovskou, na byt č. 11 na adrese Sedlec 99 s paní Stanislavou Duspivovou, na byt č. 
15 na adrese Sedlec 99 s paní Jitkou Šlajerovou, na byt č. 18 na adrese Sedlec 99 s paní Annou 
Holečkovou; 
odpovídá OHI – Bc. Filip Hrubý 
 
480 
bere na vědomí zpracovaný geometrický plán č. 2730-91/2016, vypracovaný na základě žádosti 
Josefa Sutnara o prodej celého pozemku parc. č. 1430/1 a části pozemků parc. č. 210/89 a parc. č. 
210/90 v k. ú. Starý Plzenec, podle dohody při převodu pozemku parc. č. 210/90 městu (RM č. 
518/2015 a č. 445/2016),  
upravuje své usnesení č. 518/2015 v části souhlasí, 
souhlasí předběžně s požadovaným prodejem nově oddělených pozemků parc. č. 1430/35 o výměře 
18 m2 a parc. č. 210/99 o výměře 3 m2 v k. ú. Starý Plzenec dle zpracovaného geometrického plánu, 
respektující rozhledové poměry křižovatky, projektovou dokumentaci stavby komunikace Nepomucká 
a stávající i budoucí uložení inženýrských sítí, za cenu 60 Kč za m2 plus úhrady nákladů za zpracování 
geometrického plánu, 
ukládá zveřejnit záměr prodeje pozemků dle zpracovaného geometrického plánu a dohodnout 
podmínky prodeje se žadatelem, a v případě jeho souhlasu, a nepřihlásí-li se jiný zájemce, předložit 
k odsouhlasení ZM, 
odpovídá starostka a FMO 
 
481 
bere na vědomí žádost o zábor veřejného prostranství dle situačního snímku o velikosti cca 9 m2 
společnosti MEDIA PRODUCTION s. r. o. za účelem umístění stánku s propagačními materiály 
pro volební kampaň Politického hnutí ANO v termínu 30.08.2016,  
nesouhlasí s požadovaným umístěním stánku na části pozemku parc. č. 1411/52 a parc. č. 1411/35 
v k. ú. Starý Plzenec z důvodů zajištění plynulého průchodu na chodníku a rozhledových poměrů 
křižovatkového napojení,  
souhlasí s umístěním stánku na vytipované části pozemku parc. č. 1411/32 v k. ú. Starý Plzenec 
na požadovanou dobu dne 30.08.2016 v čase od 14:00 do 18:00 h za předpokladu úhrady poplatku 
dle OZV č. 2/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,  
 
482 
schvaluje uzavření třístranné smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku města parc. č. 237/164 
v k. ú. Sedlec u Starého Plzence se společností RWE GasNet, s. r. o. a investorem stavby Marií 
Pancovou v předloženém znění; 
 
483 
bere na vědomí žádost o zábor veřejného prostranství dle situačního snímku o velikosti cca 2 m2 
Regionálního sdružení ODS Plzeňského kraje za účelem umístění reklamního banneru na senátní 
předvolební kampaň v termínu od 23.09.2016 do 07.10.2016,  
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souhlasí s umístěním reklamního banneru na vytipované části pozemku parc. č. 1411/43 v k. ú. Starý 
Plzenec v požadovaném termínu za předpokladu dodržení všech legislativních podmínek pro jeho 
umístění a úhrady poplatku dle OZV č. 2/2013 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství; 
 
484 
souhlasí v návaznosti na přijatá usnesení RM č. 166 a 292/2016 s pokračováním nájemního vztahu 
ze smlouvy uzavřené dne 30.06.1993 na pronájem nemovitostí v čp. 64 v k. ú. Starý Plzenec 
i po 31.12.2016; 
 
485 
bere na vědomí žádost Anželiky Vasilevy o informaci, týkající se možnosti prodeje části pozemku 
města parc. č. 1412/1 v k. ú. Starý Plzenec za účelem zajištění přístupu ke kupované nemovitosti a 
získání plochy pro vytvoření zastřešeného stání pro vozidlo, 
souhlasí předběžně s prodejem části předmětného pozemku za cenu 350 Kč za m2 a podmínky 
zajištění oddělení pásu pozemku pro zachování pěšího přístupu k bývalé propojovací pěšině s horní 
cestou,   
ukládá, informovat žadatelku o podmínkách převodu s tím, že konečné rozhodnutí o převodu 
nemovitostí náleží plně do kompetence zastupitelstva města, a v případě potvrzení jejího zájmu 
o prodej nemovitosti za daných podmínek, zveřejnit záměr města, a poté předložit znovu k rozhodnutí 
RM;  
odpovídá FMO 
 
486 
bere na vědomí předložené cenové nabídky na provedení výměny oken v budově MěÚ ve Smetanově 
ulici, 
souhlasí s vystavením objednávky  na základě cenově nejvýhodnější nabídky Petra Pacandy, 
Radyňská 271, Starý Plzenec, IČ:62658603, ze dne 22.8.2016 na, provedení výměny oken v budově 
MěÚ ve Smetanově ulici; 
odpovídá místostarosta a tajemník MěÚ 
 
487 
bere na vědomí oznámení Mariky Holubové o konání Veřejné venkovní hudební produkce The 
Pentils+afterparty Call911&ZlejDildo u Chill baru Starý Plzenec dne 10.09.2016 v době od 20:00 h do 
24:00 h; 
 
488 
bere na vědomí předložené cenové nabídky na provedení odstranění 4 ks nádrží a strojní technologie 
na bývalé ČOV,  
souhlasí s vystavením objednávky firmě METFER TRADING spol. s r.o. na odstranění 4 ks nádrží a 
strojní technologie bývalé ČOV dle cenové nabídky ze dne 19.08.2016; 
odpovídá OHI – Bc. Filip Hrubý 
 
489 
souhlasí s podáním žádosti o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně 
prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání, 
schvaluje uzavření dohody mezi městem a Úřadem práce ČR o vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a 
Evropského sociálního fondu, 
stanovuje počet 34 zaměstnanců města zařazených do městského úřadu; 
odpovídá tajemník MěÚ 
 
490 
jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro poptávkové řízení na zakázku malého 
rozsahu na stavební práce Oprava místní komunikace v ulici Májová ve složení členové: Ing. Milan 
Froněk, Ivo Hruška, Petr Křížek náhradníci: Ing. Josef Koželuh, Bc. Filip Hrubý, Bc. Václav 
Podroužek; 
 
 
 



4 
 

491 
Jmenuje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na zakázku malého 
rozsahu na stavební práce „Výměna oken v bytových domech Žižkova č.p. 49, 50“ ve složení členové: 
Ing. Milan Froněk, Ivo Hruška, Petr Křížek náhradníci: Bc. Václav Podroužek, Mgr. Iveta Bočanová, 
Ing. Josef Koželuh (RM č. 352/2016); 
 
492 
schvaluje protokol o otevírání obálek a protokoly o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou 
zakázku malého rozsahu na dodávku „Přeložka veřejného osvětlení části ulic Sládkova, 28. října, Dr. 
Beneše a Gorkého ve Starém Plzenci“ (RM č. 448/2016), 
souhlasí, na doporučení hodnotící komise, s uzavřením smlouvy o dílo na zhotovení přeložky 
veřejného osvětlení části ulic Sládkova, 28. října, Dr. Beneše a Gorkého ve Starém Plzenci 
s vybraným uchazečem Elektromontáže Touš s.r.o., Topolová 68, Úherce, 330 23 Nýřany,  
IČ: 290 89 247; 
 
493 
souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 k rámcové smlouvě o poskytování veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací Vodafone ONENET č. 019949 se společností Vodafone Czech Republic 
a.s. (RM č. 419/2016); 
odpovídá Bc. Václav Podroužek 
 
494 
bere na vědomí žádost společnosti A+R s.r.o. Radonice ze dne 16.08.2016 o možnost vystoupení na 
zastupitelstvu města za účelem informace o vývoji záměru realizovat prodejnu Penny Market,  
souhlasí se zařazením do programu jednání zastupitelstva města;  
 
495 
bere na vědomí studii zastavitelnosti území budoucí průmyslové zóny Bezručova ulice včetně 
možnosti napojení na dopravní a technickou infrastrukturu, 
ukládá zpracovat znalecký posudek na prodej pozemků budoucí průmyslové zóny Bezručova ulice za 
cenu obvyklou (RM č. 658/2015, 192/2016); 
zajistí FMO 
 
496 
bere na vědomí koncept zápisu do kroniky města za rok 2015 předložený kronikářkou Mgr. 
Fenclovou, 
schvaluje zápis do kroniky města za rok 2015 v předloženém znění bez výhrad, 
souhlasí s výplatou druhé splátky (10 tis. Kč) stanovené roční odměny kronikářce města (RM č. 
456/2014) ve výplatním termínu za měsíc srpen 2016; 
odpovídá FMO 
 
497   
schvaluje zadání zpracování projektové dokumentace na výměnu zdroje tepla v budově radnice 
Masarykovo náměstí 121 na základě předložené nabídky Ladislava Gaigera Brojova 16  Plzeň, IČ 
11413891; 
odpovídá místostarosta 

 
498 
bere na vědomí splnění úkolů z usnesení č. 576/2015 a č. 156 a 448/2016. Úkoly z usnesení č. 213, 
426, 437, 495, 527/2014 a č. 101, 236, 237, 325, 450, 497, 518, 537, 539, 541, 561, 571, 574, 575, 
578, 641, 660/2015 a usnesení č. 10, 13, 23, 36, 52, 55, 59, 93, 120, 166, 180, 184, 190, 207,  213, 
242, 253, 254, 258, 260, 261, 272, 290, 293, 297, 300, 322, 380, 401, 403, 407, 409, 413, 417, 429, 
431, 434, 438, 442, 446, 455, 456, 457, 458, 459, 460 a 464/2016 dosud trvají. 
 
 
 
 
    Bc. Vlasta Doláková v.r.         Bc. Václav Vajshajtl v.r. 
             starostka                                       místostarosta   


