Usnesení
z 12. zasedání Zastupitelstva města Starého Plzence,
konaného 26.03.2012 od 17:30 hodin v aule Základní školy Starý Plzenec

Zastupitelstvo města

12.01/2012
bere na vědomí rozbor hospodaření města za rok 2011 včetně stavu finančních prostředků na účtech
města k 31.12.2011;

12.02/2012
bere na vědomí usnesení finančního výboru č. 1/2012 ze dne 19.03.2012;
12.03/2012

bere na vědomí závěrečnou zprávu hlavní inventarizační komise o provedené inventarizaci
majetku, závazků a pohledávek města k 31.12.2011 s tím, že celková hodnota inventarizovaného
majetku města činí 512.984.523,08 Kč;
12.04/2012
schvaluje rozpočet města na rok 2012 v upraveném znění předloženého návrhu
- s rozpočtovými příjmy ve výši 76.138.404,75 Kč a celkovými příjmy 78.282.274,75 Kč, tj. včetně
příjmů do fondů města a převodů z fondů (převody mezi účty),
- s rozpočtovými výdaji ve výši 147.965.280,00 Kč a celkovými výdaji 150.109.150,00 Kč, tj. včetně
převodů do fondů města (převody mezi účty);
12.05/2012
schvaluje rozpočty fondů, tj. sociálního fondu, fondu rozvoje bydlení, povodňového fondu a lesního
fondu, na rok 2012 ve znění předloženého návrhu;
12.06/2012
schvaluje rozpočtový výhled města na období 2013 – 2017 v předloženém znění;
12.07/2012
bere na vědomí
- návrh smlouvy o dílo s budoucím zhotovitelem akce s názvem „III/180 26 Průtah Starý Plzenec,
Radyňská ul.- rekonstrukce“
- návrh zadávací dokumentace podlimitní veřejné zakázky na akci s názvem „III/180 26 Průtah Starý
Plzenec, Radyňská ul.- rekonstrukce“;
12.08/2012
schvaluje uzavření smlouvy se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací
o spolupráci na výběrovém řízení na zhotovitele stavby „III/180 26 Průtah Starý Plzenec, Radyňská ul.
– rekonstrukce“ v upraveném znění předloženého návrhu;
12.09/2012
souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 343/187 v k. ú. Starý Plzenec, která bude oddělena
geometrickým plánem, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. pro výstavbu trafostanice za cenu 500 Kč
za m2 a s uzavřením smlouvy č. 08/2011/Sv o uzavření budoucí kupní smlouvy v předloženém znění;
12.10/2012
souhlasí s geometrickým oddělením dvou částí pozemku města parc. č. 455/33 v k. ú. Starý Plzenec
přiléhajících k pozemkům parc. č. 455/29 a 455/30 a s následným prodejem části pozemku parc.
č. 455/33 přiléhlé k pozemku parc. č. 455/29 manželům Tomcovým a části pozemku parc. č. 455/33
přiléhlé k pozemku parc. č. 455/30 Iloně Uhrové za cenu 75 Kč za m2;

12.11/2012
souhlasí se vzdáním se vlastnického práva města k pozemkům parc. č. 719/47, 719/48 a 2196
v k. ú. Starý Plzenec ve prospěch jejich současných uživatelů Jiřího Vlacha, Jaroslava Vlacha a Petra
Rotta z důvodu vydržení;
12.12/2012
potvrzuje, v návaznosti na usnesení ZM ze dne 29.03.2010 – bod B 7, záměr prodeje pozemků města
– stavebních parcel v lokalitě Pod Hřištěm jako celku vybranému investorovi vyjma tří pozemků,
jejichž prodej již byl odsouhlasen podle dřívějších usnesení ZM;
12.13/2012
bere na vědomí, v návaznosti na své usnesení č. 07.05/2011, informaci o podané žádosti o dotaci
z Programu rozvoje venkova – Lesnická technika a o současně probíhající změně specifikace
pořizované techniky z původního minibagru na víceúčelový malotraktor a schvaluje vydání dodatku
č. 1 ke Statutu lesního fondu v předloženém znění, jehož předmětem je doplnění ustanovení statutu
o možné použití fondu pro nákup techniky využitelné pro práci v městských lesích;
12.14/2012
bere na vědomí záměr rady města na využití dotace z dotačního programu Plzeňského kraje Dotační
program vodohospodářské infrastruktury;
12.15/2012
bere na vědomí záměr rady města vyhlásit konkurzy na obsazení funkcí ředitelů škol od 01.08.2012
v souladu s ustanovením školského zákona;
12.16/2012
bere na vědomí informaci o stavu v přípravě investiční akce „Kanalizace Malá Strana, Sedlec
a rozšíření ČOV Starý Plzenec“;
12.17/2012
bere na vědomí informaci o změnách v Integrované dopravě Plzeňska platných od 01.04.2012
a o výsledcích jednání města se společnostmi PMDP, a. s., ČSAD autobusy Plzeň, a. POVED, s. r. o.
v této věci a schvaluje záměr města změnit smluvního dopravce při zajišťování dopravní obslužnosti
a na jeden rok zveřejnit tuto informaci ve smyslu ustanovení § 19 odst. 1 zák. č. 194/2010 Sb..
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