Zápis
z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva města Starého Plzence,
konaného dne 20.09.2021 od 17.00 hodin v obřadní síni budovy radnice
na Masarykově náměstí čp. 121 ve Starém Plzenci
Počet přítomných členů ZM: 13 (dle presenční listiny viz příloha č. l)

Omluvených: 4 (Mgr. Bardounová, Mgr. Brejchová, Ing. Šedivec, Ing. Nesnídal přijde později)
Neomluvených: O

Hosté: p. Filip Coufal, vedoucí finančního a majetkoprávního odbom MěÚ
Průběh jednání:
K bodu l. - Zahájení

24. veřejné zasedání, které bylo řádně svoláno, zahájila a řídila starostka města Ing. Vlasta Doláková, která
přivítala všechny přítomné. Informovala, že ze zasedání bude pořízen audio záznam, který bude po provedené
anonymizaci zveřejněn na webových stránkách města. Konstatovala, že podle prezenční listiny je z ceUcového
počtu 17 členů zastupitelstva města (dále jen ZM) přítomno 13 členů a ZMje usnášení schopné. ZM bylo zahájeno
v 17:06 hodm. Zapisovatelkou pro pořízení zápisu o pmběhu jednání určila Lenku Nápravníkovou. Konstatovala,
že zápis z posledního zasedání byl ověřen a nikdo k němu nepodal námitky.
K bodu 2. - Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Paní starostka navrhla jako ověřovatele zápisu:
paní Zikmundovou, p. Hejzka.
Paní starostka se dotázala, zda má někdo jiný návrh. Nebylo tomu tak. Nechala o návrhu hlasovat.
Hlasování:

ZDRŽEL SE: l (p. Hejzek)

PRO: 12 PROTI: O

Paní starostka konstatovala, že ověřovatelé zápisu byli zvoleni.
Paní starostka navrhla na složení návrhové komise:

Ing. Šimánu, Ing. arch. Starka, Ing. Ereta.
Jako zapisovatele usnesení navrhla pracovnici MěÚ Ing. Štěpánku Potůčkovou.
Paní starostka se dotázala, zda má někdo jiný návrh. Nebylo tomu tak. Nechala o návrhu hlasovat.
Hlasování:

PRO: 13

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Paní starostka konstatovala, že návrhová komise byla zvolena.

Paní starostka přečetla navrhovaný program jednání:
l. Zahájení

2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola phiění usnesení z minulých zasedání
4. Zápis zjednání finančního výboru
5. Rozbor hospodaření města k 31.07.2021
6. Rozpočtové opatření č. 4/2021
7. Smlouva o zřízení práva stavby na výstavbu kavárny v sedleckém parku

8. Informace o postupu projektu „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly"
9. Posouzení nemovitostí ve vlastnictví města ve Smetanově ulici
l

10. Návrh na zřízení pozice městského architekta

11. Smlouvy o smlouvách budoucích kupních - cyklostezka Starý Plzenec - Šťáhlavy
12. Zápis zjednání konbrokiího výboru
13. Převody nemovitostí:

a) Prodej části pozemků pare. č. 60/20 a 91/1 v k.ú. Starý Plzenec ve smyslu zarovnání stávajících
vlastnických hranic
b) Prodej zaplacené části pozemku pare. č. 325/1 v k.ú. Starý Plzenec
c) Koupě spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k celku pozemků pare. č. 1790, 2060 a 2062 v k.ú.
Starý Plzenec
d) Koupě dvou spoluvlastnických podílů ve výši 4/10 a 6/10 k celku pozemku pare. č. 1649 v k.ú.
Starý Plzenec
14. Různé

15. Shrnutí přijatých usnesení a závěr
Paní starostka se dotázala, zda má někdo připomínky nebo dophiění k navrženému programu.
Ing. arch. Stark žádá o přestávku před bodem č. 10 Městský architekt k přípravě techniky.
Paní starostka - souhlasí. Dále nechala o navrhovaném programu jednání hlasovat.
Hlasování:
PRO: 13

PROTI: O

ZDRŽEL SE: O

Paní starostka konstatovala, že program byl schválen.
(Bod č. 2 viz zvukový záznam od 00:56 do 05:48 hod.)
K bodu 3. - Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání
Paní starostka předala slovo p. Sutnarovi, předsedovi kontrolního výboru.
p. Sutnar -zlí. ZM bylo uloženo RM zajistit aktualizaci interních směrnic „Uzavírání smluv a jejich evidence"
a „Systém finanční kontroly". Systém finanční kontroly se dopracovává, měl by být spuštěn od l. l .2022. Uzavírání
smluv a jejich evidence, to je sphiěné.
Z 12. ZM bylo uloženo RM infonnovat ZM o každém rozpočtovém opatření provedeném RM - žádné nebylo.
Ze 14. ZM bylo uloženo RM pokračovat v hledání možností o vybudování vodovodního řadu a veřejného osvětlení
v úl. Cihlářská. Po připomínkách Vodárny se nyní dopracovává projekt.
Z 18. ZM bylo uloženo RM pokračovat v jednání ohledně supennarketu - schůzka proběhne 22.9.
Z 20. ZM architektonická soutěž na „Dostavbu historického centra města" - zbývá zajistit zpracování územní
studie, což je navázáno na schválení územního plánu.
Z 21. ZM se týká Máchovy ulice, usnesení je, že souhlasí s realizací úprav dopravního značení v návaznosti na
koncepci dopravy. Koncepce dopravy-je hotová průzkumná část, realizační část by měla být do 31.10.2021.
Z 22. ZM bylo uloženo RM informovat občany o případných záměrech v lokalitě bývalého přírodního divadla.

Nejsou zde žádné nové skutečnosti. Úkol trvá.
Z 22. ZM bylo uloženo RM zajistit bezpečnost nevyužívaných staveb v majetku města ve Smetanově ulici, aby
neohrožovaly bezpečnost a zdraví občanů a návštěvníků města, zajistit statické posouzení výše uvedených
nemovitostí. Tento bod je předložen na dnešní zastupitelstvo.
Dále z 22. ZM bylo uloženo RM, na základě žádosti Amie's Fresh Food s.r.o. zveřejnit záměr práva stavby za
účelem realizace nové stavby - kavárny. Smlouvaje předložena na dnešní zastupitelstvo.

ZM 23. ZM bylo uloženo RM předložit harmonogram projektu „Přístavba ZŠ a novostavba sportovní haly". Je
předloženo na dnešním ZM.

Ing. Šimána - bylo uloženo zabezpečit i chodník ve Smetanově úl.
p. Sutnar - ano, tento úkol trvá.
Paní starostka se dotázala, zda má někdo dotaz. Nebylo tomu tak. Požádala návrhovou komisi o návrh usnesení.
Ing. Eret přečetl návrh usnesení:
ZM bere na vědomí informaci předsedy kontrohiího výboru o ptoění usnesení z předchozích zasedání.
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Paní starostka nechala o návrhu usnesení hlasovat.
Hlasování:

ZDRŽEL SE: O

PROTI: O

PRO: 13

Paní starostka konstatovala, že usnesení k bodu č. 3 bylo přijato.
(Bod č. 3 viz zvukový záznam od 05:48 do 10:58 hod.)

K bodu 4. - Zápis z jednání finančního výboru

Paní starostka předala slovo Ing. Červenému, předsedovi fmančního výbom.
Ing. Červený seznámil se zápisem č. 21/2018-2022 s následujícím programem:
l) Schválení programu
2) Rozpočtové opatiření č. 4/2021 - FV dopomčuje ZM schválit toto rozp. opatření.
3) Rozbor hospodaření č. 1-7/2021 - FV doporučuje ZM vzít uvedený rozbor na vědomí. Dále upozorňuje
na nízké čerpání u položek „Investiční výdaje dle Plánu investic pro rok 2021" ve výši 19,18 % a
„Neinvestiční výdaje ostatní" ve výši 16,15 %. FV opakovaně upozoriíuje na důsledné využití již
schválených fmančnflio prostředků s ohledem na rozvoj města a množství investičních akcí uvedených
ve schváleném Plánu investic.

4) Informace o postupu projekhi Přístavba základní školy a novostavby sportovní haly - FV bere na vědomí
poskytnuté informace a dopomčuje z hlediska úspory nákladů a případných realizačních komplikací
soutěžit tento projekt jako jednu veřejnou zakázku.
Pozn.: zápisy zjednání FV a KV jsou zveřejněny na webu města:
www.staryDlzenec.cz/vereina-sprava/zastuDÍtelstvo-a-rada-mesta-l/zaDÍsv-wbom-zm/

Paní starostka se dotázala, zda má někdo dotaz. Nebylo tomu tak. Požádala návrhovou komisi o návrh usnesení.
Ing. arch. Stark přečetl návrh usnesení:
ZM bere na vědomí zápis zjednání finančního výboru č. 21/2018 - 2022 konaného dne 14.09.2021.
Hlasování:

PRO: 13

ZDRŽEL SE:O

PROTI: O

Paní starostka konstatovala, že usnesení k bodu č. 4 bylo přijato.
(Bod č. 4 -viz zvukový záznam od 10:59 do 14:01 hod.)

K bodu 5. - Rozbor hospodaření města k 31.07.2021

Paní starostka předala slovo p. Coufalovi, vedoucímu finančního a majetkoprávního odbom MěÚ.
p. Coufal - sdílené daně (což je jeden z největších příjmů města) se povedlo stabilizovat, jediná výjimka je daň
z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, zatím je na nízké úrovni, v současné době je zbytečné reagovat rozp.
opatřením, uvidíme, jak se bude situace vyvíjet dál. Hospodaření v lesích hodně ovlivňuje kůrovcová kalamita,
má to vliv na rozpočet jak na výdajové, tak na příjmové straně. Co se týče výdajů, tak v 8. a 9. měsíci došlo k
velkým platbám u investičních akcí, předpokládáme, že plánované výdaje by se měly realizovat.
Paní starostka - předává slovo p. místostarostovi Vávrovi k dophiění informací týkající se čerpání podle plánu
mvestic a neinvestičních výdajů.

p. místostarosta Vávra - dle plánu investic:

výstavba ZŠ a sportovní haly - čeká se na dotaci,
veřejné osvětlení Jedlová - začalo se budovat minulý týden,
veřejné osvětlení Jungmannova - hotové,
vodovod, kanalizace Vrchlického se bude zahajovat v nejbližší době,
participativní rozpočet - montování prvků a stavění hřiště by mělo začít v polovině října,

cyklostezka St. Plzenec - Šťáhlavy -je vysoutěžený dodavatel, mělo by se začít začátkem října
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vodovod II. etapa Dvořákova/Luční - paní starostka podá informaci,
technické vybavení - běží průběžně,

MS St. Plzenec revitalizace hřiště - hotové,
vodní hospodářství - tj. technické vybavení, také průběžně,
dophiění zpětné klapky Husova - hotové, zatím ještě není předaná městu,

zahrada v přírodním stylu ZŠ a MS Sedlec - hotové,
výměna oken ZŠ a MS Sedlec - hotové,
nákup objektu SUŠ - v letošním roce platba 4 mil. Kč,
prodloužení technické infrastruktury v úl. Havlenova - projektuje se,
MK Jedlová - bude navazovat na věř. osvětlení Jedlová,

Sedlec chodník II. etapa - čekáme na vyjádření životního prostředí ohledně likvidace déšť. vod,
propojení optické sítě St. Plzenec - Sedlec -to je společná stavba s cyklostezkou, začne se v říjnu
výměna transformátom na vodojemu je hotová,
Malá Strana, zemní kabel a veřejné osvětlení - to by mělo být do konce roku hotové, 80 % už je uděláno,
multifunkční hřiště Sedlec -je vybraný dodavatel, čeká se na zahájení akce (hřiště za hasičámou),
knihovnický software - máme smlouvu s dodavatelem,
vybavení sport, areálu ve Dvořákově úl. - schody a nějaké drobnosti, to je hotové,
IT - zatím je z části, ještě se bude kupovat nějaký software,
oplocení hřiště Na Vršku - hotové,
optický kabel u CST - v pátek se bude předávat staveniště.
Paní starostka - očekáváme, že všechny akce budou sphiěné, nejisté jsou jen 3 akce: vodovod Dvořákova x Luční,
kde tato část vodovodu je vyprojektovaná, ale přistoupili jsme ke změně projektu, na základě odevzdaného

generelu pitiié vody, kde z dunenze 100 bude změna projektu na průměr 250, proto se nyní upravuje projektová
dokumentace a pozdrží se vydání stav. povolení a následně realizace akce. Dále kanalizace Havlenova úl., kde
jsme pozdrželi vyhlášení výběrového řízení na kanalizaci a zadali jsme doprojektování vodovodu tak, abychom
realizovali v jedné zakázce vodovod i kanalizaci. Chodník Sedlec II. etapa, tam to visí na majetkoprávním
vypořádání, kde zasahujeme pozemky Agentury ochrany přírody a kraj my, oni musí svůj pozemek převést Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových, tento Úřad pozemek převede Plzeňskému kraji a město si to musí
vypořádat s Plzeňským krajem. Je to zdlouhavý postup, ale jinak to nejde. Pozdrželo se nám vyjádření odbom
životního prostředí Magistrátu města Plzně ohledně odvádění dešťových vod z chodníku a komunikace.
Ing. Eret - poděkoval, že byl přijatý jeho návrh a bylo zařazeno vybudovat v Havlenově ulici i vodovod. Dále se
táže, pokud vypadnou 3 akce, jestli jsou nějaké zásoby?
Paní starostka - pravděpodobně některé akce nebudou dokončené zcela, ale předpokládáme, že budou v letošním
roce minimálně zahájeny. Nebudou se zařazovat jiné akce.
p. místostarosta Vávra - dále mformuje o položce neinvestiční výdaje ostatní:

komunikace: jsou opraveny Na Potocích, V Kolonii, K Jezu, Kozmova, Úzká, Mechová, Havlenova a Jedlová se
začne 27. září. Spojovací včetně odvodnění, U Sedlce, MS St. Plzenec - dodělávka chodníku, chodník Spojovací,
úprava vjezdu na hřbitov, úprava křižovatky Smetanova x Škohií, Nerudova x Brožíkova, Nerudova x Mánesova,
MS St. Plzenec - asfaltování vnitrního prostom, Smrková - oprava nerovností. Budou se opravovat obmbníky úl.
K Lomu, spojka Hollmanova x Malostranské nám., úsek Ostrá Hůrka. V kategorii odvodnění nás čeká: úl. Lesní,
V Mlází, Na Bělidle. Máchova x Lipová - tam z nové výstavby vytéká voda a nemáme jí jak odchytit, tak se tam
bude dělat příkop. Další odvodnění v úl. Pohií, Havlíčkova. Dopravní značení úl. Máchova - čekáme na vyjádření
D projektu, úl. K Jezu nové dopravní značení, zpomalení cesty, doplňovala se zrcadla v úl. Ovocná a pod Radyní,
jsou schválená, ale ještě nejsou osazená. Zóna 30 Na Potocích - čeká se na vyprojektování, invalidní stání v úl.

Sv. Čecha-je čerstvě schváleno. Efektivní veřejná správa- stále běží, ještě není hotové, opravy zdí hradu Radyně
- to také běží. Architektonická soutěž - studie ještě není zaregistrovaná. Další jsou drobné opravy. Většina by se
měla splnit.

Ing. Šimána - upozornil na špatně umístěné zrcadlo od Radyně na křižovatce St. Plzenec x Šťáhlavy.
Ing. Eret - navrhuje na ostrůvek na Radyňské ulici umístit ohebné sloupky bránící parkování nebo parkování
legalizovat zrcadlem (při výjezdu z Máchovy ulice zaparkovaná auta na ostrůvku brání ve výhledu).
Mgr. Ing. Kopřiva - materiály z výborů dostávají členové ZM až v den ZM nebo max. l den před. Chtělo by to
dříve, aby byl čas se s materiálem seznámit. Rozbor hospodaření byl k 31.7., p. Vávra nyní přednesl vyčet akcí,
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takže čísla už j sou nyní úpbiě j iná. Možná by stálo za to, když j sou tam něj aké změny, poskytnout tuto informaci
např. den předem, ale ne až na zastupitelstvu.
Dále proběhla diskuze k tomuto bodu od 33:50 h do 01:08:50 h, kde hovořili: paní starostka, Mgr. Ing. Kopřiva,

p. Coufal, Mgr. Be. Stýblová, Ing. Šimána, Ing. Eret, Ing. Červený, p. Vávra, Be. Vajshajtl,
(občan), MUDr. Plecháč.
Paní starostka se dotázala, zda má někdo dotaz. Nebylo tomu tak. Požádala návrhovou komisi o návrh usnesení.

Ing. Šimána přečetl návrh usnesení:
ZM bere na vědomí Rozbor hospodaření 1-7/2021.
Hlasování:

PRO: 13

ZDRŽEL SE: O

PROTI: O

Paní starostka konstatovala, že usnesení k bodu č. 5 bylo přijato.
(Bod č. 5 viz zvukový záznam od 14:01 do 1:09:20 hod.)

K bodu 6. - Rozpočtové opatření č. 4/2021
S tímto bodem seznámil p. Coufal - od mmulého týdne došlo ještě k jedné změně, město obdrželo neinvestiční

dotaci pro ZŠ Sedlec, jedná se o průtokovou dotaci, kterou město pošle ZŠ Sedlec. Rozpočtové opatření je hlavně
o příjmech, aktualizujeme: zvýšit sdílenou daň z loterií, poplatky za užívání veřejného prostranství, odvody za
odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, lesní hospodářství, výnosy z výrobků a služeb, nebytový pronájem
Radyně, odměna za třídění odpadu, příjmy z úroků, přijaté sanJíční poplatky, příspěvky obcí, dotace od Úřadu
práce na pracovní místa, dotace na revitalizaci třešňového stromořadí v Sedlci. Ve výdajích se jedná o dotaci,

příspěvek na vydání knihy „Starý Plzenec - střípky z historie a současnosti" a dále o průtokovou dotaci pro ZŠ
Sedlec.

V 18.20h přišel Ing. Nesnídal - celkem přítomno 14 členů ZM.
Paní starostka se dotázala, zda má někdo dotaz. Nebylo tomu tak. Požádala návrhovou komisi o návrh usnesení.
Ing. arch. Stark přečetl návrh usnesení:
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2021 v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na rok 2021
ke změně celkových příjmů o +1.605.953,00 Kč a ke změně ceUkových výdajů o +648.774,00 Kč, dále dochází
ke změně fmancování ve výši -957.179,00 Kč.
Hlasování:

PRO: 13

ZDRŽEL SE: l (Ing. Eret)

PROTI: O

Paní starostka konstatovala, že usnesení k bodu č. 6 bylo přijato.
(Bodě. 6 viz zvukový záznam od 01:09:21 do Ol: 15:04 hod.)
Paní starostka poděkovala p. Coufalovi.
K bodu 7. - Smlouva o zřízení práva stavby na výstavbu kavárny v sedleckém parku
Paní starostka - přivítala hosty, a to paní Bendlovou, paní projektantku a p. architekta Mareše.

Paní starostka -jedná se o stavbu bývalé vodárny v sedleckém parku, kterou město chtělo zrekonstruovat, následně
jsme obdrželi nabídku od společnosti Amie's Fresh, která má záměr vybudovat na tomto místě kavárnu včetně
zázemí, tj. toalety a terasu. Součástí tohoto zaměřuje odstranění stávající stavby na náklady stavebníka, tzn. paní
Bendlové, a na tomto místě by vznikla nová stavba. Právo stavby znamená, že město si podrží vlastnictví pozemku
a stavebník na své náklady, se souhlasem vlastníka, vybuduje novou stavbu. Ve smlouvě o zřízení práva stavby je
navržena Uiůta 25 let, dále je navrženo úplatné právo stavby (částka zahrnuje náklady na zpracování projekt.
dokumentace, kterou město vynaložilo a zůstatkovou hodnotu stávající stavby). Ve smlouvě jsou uvedeny i
rozvazovací podmínky a dále podmínky po ukončení platnosti práva stavby. Pak je možnost pro stavebníka
odkoupit pozemek nebo naopak má vlastník možnost odkoupit nově vybudovanou stavbu. V podkladech je
zveřejnění záměru, návrh smlouvy, představení záměm. RM doporučuje schválit uzavření smlouvy o zřízení práva
stavby.
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p. místostarosta Vávra - informuje, že byl kontaktován několika vlastníky sousedních nemovitostí, kteří nesouhlasí
s provedením záměru. Přečetl dopis od paní ^^^^^^^^^^^^^^B, obě jsou zde přítomné.
Ing. arch. Mareš (projektant) - sdělil, že jsou plzeňské studio, projektovali již kavárnu na Homolce, Na Náplavce,
naposledy v Dýšmé. Mají v tomto obom zkušenosti. Místo sedleckého parku jim přišlo jako dobré, je to změna, a
každá změna s sebou něco přináší. Park by se dal používat i jinak, tento typ podniku tady není, umístění poblíž
současné návsi, na kraji parku, komunikace je zde poměrně mšná. Cílem záměru je udělat park příjemnějším,
oživit ho, v blízkosti bude cyklostezka, lidé mají chodit do parku. Podle něj takové věci na náves a k sihiici a do
takových míst patří. Stromy, s výjimkou asi 3 nebo 4, které jsou považovány za méně cenné, ostatní stromy budou
zachovány. Stavba je kontejnerového typu a není vyšší než současná stavba.
Byla představena prezentace.

vyjádřili svůj nesouhlas se

Poté přítomní občané
stavbou.

Dále k tomuto bodu proběhla diskuze od Ol :25:30 h do 02:58:50 h, kde hovořili: Mgr. Ing. Kopřiva, paní starostka,
Ing. Nesnídal, paní Bendlová, Ing. arch. Mareš, Ing. Eret, j^^^^^^^B (občan), BBUBBU (občan), Ing.

arch. Stark, ^^^^B (občan), Ing. Šimána, Ing. Červený, ^^^^^^B (občan), Be. Vajshajtl.
Ve 20:05h byla vyhlášena přestávka.
Ve 20:2 lh byla přestávka ukončena.

Ing. Šimána navrhl dophiit usnesení o část ukládá, a to následovně:
ZM ukládá RM prověřit další parkovací možností v dané lokalitě.
Paní starostka se dotázala, zda má někdo dotaz. Nebylo tomu tak. Požádala návrhovou komisi o návrh usnesení.
Ing. Eret přečetl návrh usnesení:
ZM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva stavby se společností Amie's Fresh Food s.r.o. se sídlem

Sedláčkova 363/39, 301 00 Plzeň, 1C: 06058949, DIČ: CZ06058949, za účelem stavby kavárny včetně zázemí dle
architektonické studie zpracované architektonickou kanceláří „Jsme k světu s.r.o." se sídlem Pod Všemi svatými

100/69, 301 00 Plzeň, IČ: 0482094,
schvaluje odstranění stavby bez č.p./č.e. (stavba technického vybavení), o výměře 49 m2, zastavěná plocha a
nádvoří, stojící na pozemku - p.č.st. 428 v k. u. Sedlec u Starého Plzence za předpokladu sphiění podmínek
smlouvy o zřízení práva stavby, na náklady společnosti Arnie's Fresh Food s.r.o. se sídlem Sedláčkova 363/39,

301 00 Plzeň, IČ: 06058949, DIČ: CZ06058949,
ukládá radě města prověřit další parkovací možnosti v dané lokalitě.
Hlasování:

PRO: 13

PROTI: l (Mgr. Ing. Kopřiva)

ZDRŽEL SE: O

Paní starostka konstatovala, že usnesení k bodu č. 7 bylo přijato.
(Bod č. 7 viz zvukový záznam od 01:15:05 do 03:02:10 hod.)

r<>6
K bodu 8. - Informace o postupu projektu „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly"
Paní starostka - v podkladech jste obdrželi informaci o odeslání oznámení o výběrovém řízení na investiční

úvěrový rámec, lhůta pro podání nabídek je do 18.10.2021. Oslovili jsme Komerční banku a.s., Českou spořitehiu
a.s. a ČSOB a.s. Dále je předložen předpokládaný harmonogram stavby. Předpokládáme, že v letošním roce
bychom dokončili výběrová řízení a realizaci stavby předpokládáme v období 2022 až 2023 s tím, že výkon
technického dozomje navržen až do kolaudace stavby. Připravuje se žádost o dotaci do Národní sportovní agentiuy
ohledně nové vyhlášené výzvy č. 11, Uiůta pro podání žádosti je do konce září.
Výběrové řízení bude vyhlášeno jedno na zhotovitele, kde bude cenová nabídka na 2 stavební objekty (zvlášť na
školu, zvlášť na halu), řešíme zda budou 2 smlouvy o dílo, kdy na přístavbu školy budeme smlouvu dokládat na

Státní fond životního prostředí (SFŽP), a smlouvu na halu (v případě úspěchu) na Národní sportovní agenturu.
Podmínkou je, že zadávací dokumentaci na zhotovitele musí schválit SFŽP.
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K tomuto bodu proběhla diskuze od 03:04:53 h do 03:26:20 h, kde hovořili: Ing. Šimána, Ing. Eret, paní starostka,
Ing. arch. Stark, MUDr. Plecháč, Ing. Nesnídal.
Paní starostka se dotázala, zda má někdo dotaz. Nebylo tomu tak. Požádala návrhovou komisi o návrh usnesení.
Ing. arch. Stark přečetl návrh usnesení:
ZM bere na vědomí

informaci o odeslání Oznámení o výběrovém řízení na investiční úvěrový rámec,
předpokládaný časový hannonogram akce „Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly ve
Starém Plzenci".
Hlasování:

PRO: 14

ZDRŽEL SE: O

PROTI: O

Paní starostka konstatovala, že usnesení k bodu č. 8 bylo přijato.
(Bod č. 8 viz zvukový záznam od 03:02:11 do 03:26:50 hod.)

K bodu 9. - Posouzení nemovitostí ve vlastnictví města ve Smetanově ulici

Paní starostka - byly zpracovány a zastupitelům zaslány statické posudky, v usnesení je navrženo, že bereme na
vědomí vyjádření ke stavu objektů a dále je usnesení navrženo ve variantách.
Paní starostka k tomuto bodu otevřela rozpravu od 03:27:31 h do 03:34:40 h, kde hovořili: Ing. arch. Stark, paní
starostka, Ing. Šimána, Ing. Eret, MUDr. Plecháč.
Ing. arch. Stark a Ing. Eret předkládají protinávrh, a to doplnění usnesení v části schvaluje a ukládá „ve spolupráci
s vítězem architektonické soutěže a komisí strategického rozvoje"
Paní starostka požádala návrhovou komisi o návrh usnesení.
Ing. Eret přečetl návrh usnesení:

ZM bere na vědomí vyjádření ke stavu objektů ve vlastnictví města ve Smetanově ulici čp. 64, 65, 66, 67, 68,
138 zpracované společností TORION, projekční kancelář, s.r.o., Mánesova 1/1999, 301 00 Plzeň,
schvaluje na základě vyjádření ke stavu objektu z hlediska statiky a stability odstranění objektu čp. 65, odstranění
zadní části objektu čp. 66,

ukládá radě města předložit ve spolupráci s vítězem architektonické soutěže, se stavební komisí, komisí

strategického rozvoje a odborem výstavby MěÚ Starý Plzenec varianty řešení.
Hlasování:
PRO: 14

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Paní starostka konstatovala, že usnesení k bodu č. 9 bylo přijato.
(Bod č. 9 viz zvukový záznam od 03:26:51 do 03:42:16 hod.)

Ve 21:06h vyhlášena přestávka.
Ve 21:19h byla přestávka ukončena.
K bodu 10. - Návrh na zřízení pozice městského architekta

Paní starostka informovala, že materiál k tomuto bodu zpracovala stavební komise a předala slovo Ing. arch.
Stárkovi.

Ing. arch. Stark - přednesl prezentaci, kde seznámil s tím, kdo je městský architekt, náplň jeho práce, právní
vymezení, forma spolupráce, fmanční náročnost, požadavky na osobu městského architekta. Městský architekt by
vzešel z výběrového řízení. Uvádí, že 22 obcí do 5000 obyvatel má městského architekta.
Paní starostka poděkovala Ing. arch. Stárkovi.

Dále k bodu proběhla diskuze od 03:57:39 h do 04:08:32h, kde hovořili: Bc. Vajshajtl, Ing. Šimána, big. Eret,
Mgr. Ing. Kopřiva, ^^^^^^^B (občan), Mgr. Bc. Stýblová.
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Ing. arch. Stark - předkládá drobný protinávrh k termínu zřízení fiinkce, v usnesení je navrženo od 1.1.2022,
domnívá se, že není úplně rozumné vybírat architekta do konce roku, protože to bude menší účast, doporučuje
termín do 31.3.2022, koncem ledna vyhlásit výběrové řízení.
Paní starostka navrhuje obecné usnesení, že ZM schvaluje zřízení funkce městského architekta a neuvádět od kdy,
protože ten termín vzejde z výběrového řízení.
Ing. arch. Stark - musí být tennín, do kdy bude vyhlášeno výběrové řízení.
Paní starostka - termín se může dát k druhému bodu, že ZM ukládá RM vyhlásit výběrové řízení na funkci
městského architekta do ....

Mgr. Ing. Kopřiva - požádal paní starostku o její názor k úkolování architekta.
K tomuto proběhla další diskuze od 04:09:50 h do 04:20:00 h, kde hovořili: paní starostka, Ing. arch. Stark, Mgr.
Ing. Kopřiva, Be. Vajshajtl.
Paní starostka se dotázala, zda má někdo dotaz. Nebylo tomu tak. Vrátila se k dořešení termínu vyhlášení
výběrového řízení.
Ing. arch. Stark-navrhuje do 31.3.2021.
Paní starostka požádala návrhovou komisi o návrh usnesení.
Ing. Eret přečetl návrh usnesení:
ZM schvaluje zřízení funkce městského architekta,
ukládá radě města vyhlásit výběrové řízení na funkci městského architekta nejpozději do 31.03.2022.
Hlasování:

PRO: 12

ZDRŽEL SE: 2 (Be. Vajshajtl, Mgr. Ing. Kopřiva)

PROTI: O

Paní star osika konstatovala, že usnesení k bodu č. 10 bylo přijato.
(Bod č. 10 viz zvukový záznam od 03:42:35 do 04:22:07 hod.)

K bodu 11. - Smlouvy o smlouvách budoucích kupních - cyklostezka Starý Plzenec - Šťáhlavy
Paní starostka předala slovo p. místostarostovi Vávrovi.
p. Vávra -jedná se o úsek úl. Podhradní - Za Dvorem, v letošním roce proběhne příprava území pro cyklostezku
ze štěrku, bude připraveno pro asfaltování v příštím roce. Pro dosažení dostatečné šířky cyklostezky a plynulého
průjezdu je zapotřebí získat části pozemků od soukromých vlastníků sousedních pozemků.
Paní starostka -je to za cenu 60 Kč/m2, je to stejná cena jako u cyklostezky Koterov - St. Plzenec.
Paní starostka se dotázala, zda má někdo dotaz. Nebylo tomu tak. Požádala návrhovou komisi o návrh usnesení.

Ing. Šimána přečetl návrh usnesení:
ZM schvaluje, uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě s ^^^^^^^^^^B na koupi části pozeraku pare.
č. 2077; I^^^^B^^^^^^^B na koupi části pare. č. 2079, vše v k. u. Starý Plzenec, s
na koupi části pozemku pare. č. 184/5 a 184/20 katastrální území Sedlec u Starého Plzence v předloženém znění.
Hlasování:
PRO: 14

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Paní starostka konstatovala, že usnesení k bodu č. 11 bylo přijato.
(Bodě. 11 viz zvukový záznam od 04:22:08 do 04:25:11 hod.)
K bodu 12. - Zápis z jednání kontrolního výboru
Paní starostka předala slovo p. Sutnarovi, předsedovi kontrolního výboru.
p. Sutnar seznámil se zápisem zjednání kontrohiflio yýbom. Na programu jednání bylo:
l) Zpráva o kontrole phiění usnesení RM
2) Informace o průběhu kontroly Správa pohledávek města
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3) Zpráva o kontrole účmnosti OZV č. 1/214 o změně OZV č. 2/2011 o pravidlech pohybu psů na veřejných
prostranstvích
4) Stanovení dalšího termínu jednání KV

5) Závěr
Pozn.: zápisy zjednání FV a KV jsou zveřejněny na webu města:
www. starYplzenec.cz/vereina-sprava/zastuDÍtelstvo-a-rada-mesta-1 /zapisv-wboru-zm/

Ing. Eret - pískoviště v sedleckém parkuje z části ohraničeno pouze betonem, navrhuje zakrýt beton, aby nedošlo
k úrazu dětí.
p. místostarosta Vávra - prověří to.

Mgr. Ing. Kopřiva - dotaz k obecně závazné vyhlášce - pohyb psů na veřejném prostranství, j sou zde vyjmenovaná
veřejná prostranství (les, lom a Radyně), zabýval se tím někdo, jestli to splňuje tu definici?
p. Sutnar - ano. Ve vyhlášce nejsou vyjmenovaná nová veřejná prostranství (hřiště, cyklo stezka,...) Shodli se na
tom, že by bylo vhodnější udělat celou novou vyhlášku.

Paní starostka sdělila, že v usnesení je navrženo, že ZM bere na vědomí zápis, navrhuje dophiit usnesení o část
ukládá, a to připravit novou obecně závaznou vyhlášku.
Paní starostka se dotázala, zda má někdo dotaz. Nebylo tomu tak. Požádala návrhovou komisi o návrh usnesení.
Ing. arch. Stark přečetl návrh usnesení:
ZM bere na vědomí zápis zjednání kontrohiího výbom č. 7/2021 konaného dne 15.09.2021,

ukládá připravit novou obecně závaznou vyhlášku o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích do
31.12.2021.

odpovídá tajemník MěÚ
Hlasování:

ZDRZEL SE: O

PROTI: O

PRO: 14

Paní starostka konstatovala, že usnesení k bodu č. 12 bylo přijato.
(Bod č. 12 viz zvukový záznam od 04:25:12 do 04:42:54 hod.)

K bodu 13. - Převody nemovitostí

a) Prodej části pozemků pare. č. 60/20
stávajících vlastnických hranic

91/1 v k.ú. Starý Plzenec ve smyslu zarovnání

S tímto bodem seznámila paní starostka. Jedná se o pozemek pod víceúčelovou nádrží, kdy už jsme dříve

schvalovali prodej části pozemku žadateli, nyní je tam návrh na prodej částí pozemku o velikosti cca 20 m2 a 42
m2 za částku 1.800 Kč/m2. Je to stejná částka, za kterou jsme mu prodávali vedlejší pozemek. Důvodein prodeje
je sjednocení a zarovnání vlastnických hranic sousedících pozemků se záměrem oplocení. RM žádost projednala
a doporučuje prodej schválit.

Ing. Šimána - prodejní cena je stále stejná, která už byla stanovena před několika lety. Dnes už jsou ceny jiné.
Paní starostka - pozemek je ve svahu, je zarostlý a cena je stanovena s ohledem na stav a využití pozemku.
Mgr. Ing. Kopřiva -je nějaká metodika, která stanovuje ceny?
Paní starostka - u nových případů se většmou řídíme znaleckým posudkem.

K tomuto bodu proběhla diskuze od 04:47:40 h do 04:51:20 h, kde hovořili: Mgr. Ing. Kopřiva, paní starostka,
Ing. Šimána.
Paní star osika se dotázala, zda má někdo dotaz. Nebylo tomu tak. Požádala návrhovou komisi o návrh usnesení.

Ing. Šimána přečetl návrh usnesení:
ZM schvaluje, v návaznosti na usnesení ZM č. 22.18/2021 zarovnání vlastoiických hranic, prodej částí pozemků
)arc, č, 91/1 aparc. č. 60/2 v k. u. Starý Plzenec, které budou odděleny geometrickým plánem na náklady žadatele,
l za cenu 1.800 Kč za m2;
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Hlasování:

PRO: 8
PROTI: O

ZDRŽEL SE: 6 (Ing. Eret, Ing. arch. Stark, Ing. Šimána, MUDr. Plecháč, Mgr. Ing. Kopřiva, Mgr. Be. Stýblová)
Paní starostka konstatovala, že usnesení nevzniklo, protože „pro" nehlasovalo alespoň 9 členů ZM.
(Bod č. 13a) viz zvukový záznam od 04:42:55 do 04:53:19 hod.)

b) Prodej zaplacené části pozemku pare. č. 325/1 v k.ú. Starý Plzenec
S tímto bodem seznámila paní starostka. Jedná se o pozemek, který je v křižovatce Havlenova x Kollárova, je to
část veřejného prostranství na komunikaci, kde v rámci zaměření budování oplocení bylo zjištěno, že sloupek

zasahuje do pozemku města. Vlastník požádal o prodej části pozemku o velikosti 3 m2, a dále o prodej části
pozemku za účelem parkovacího stání. RM doporučuje ke schválení prodej 3m2 pozemku za částku 1.800 Kč/m2,
a nedoporučuje schválit prodej pozemku za účelem zřízení parkovacího stání, protože dle územního plánu by tento
prostor měl zůstat veřejným prostranstvím.
Paní starostka se dotázala, zda má někdo dotaz. Nebylo tomu tak. Požádala návrhovou komisi o návrh usnesení.
Ing. arch. Stark přečetl návrh usnesení:

ZM schvaluje prodej zaplacené části (o velikosti cca 3 m2) pozemku pare. C. 325/1 v k. u. Starý Plzenec, která
za cenu 1.800Kč za m2 a

bude oddělena geometrickým plánem na náklady žadatele,

neschvaluje prodej navazující části (o velikosti cca 20 m2) za účelem zřízení parkovacího stání.
Hlasování:

PRO: 13

ZDRŽEL SE: l (Ing. Eret)

PROTI: O

Paní starostka konstatovala, že usnesení k bodu č. 13b) bylo přijato.
(Bod č. 13b) viz zvukový záznam od 04:53:20 do 04:58:58 hod.)

c) Koupě spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k celku pozemků pare. č. 1790,2060 2062
v k.ú. Starý Plzenec

S tímto bodem seznámila paní starostka. Spoluvlastníkem je BUBBB^^^^B, který nabídl městu podíl ve
výši 1/3 k ceUcu zděděných 3 pozemků. Jedná se o lokalitu kolem cyklostezky navazující na Kozinovu ulici a 2

pozemky jsou v Podhradní ulici, za částku 22.000 Kč za všechny pozemky, které mají v součtu 2.706 m2.
Představuje to cca 24 Kč/m2. Jedná se o pozemky sousedící s řekou a zasahují do povodňového pásma.
Ing. Eret — k čemu nám to bude, když j sou tam j este další 2 spoluvlastníci?
Paní starostka - mohou se do budoucna scelit pozemky, např. umístit lavičky.
Paní starostka se dotázala, zda má někdo dotaz. Nebylo tomu tak. Požádala návrhovou komisi o návrh usnesení.

Ing. Šimána přečetl návrh usnesení:
ZM schvaluje koupi spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k celku pozemků pare. č. 1790, parc. č. 2060 a parc. č.
2062 v k. u. Starý Plzenec od ^^^^^^^^^^B za celkovou kupní cenu ve výši 22.000 Kč odpovídající
odbornému vyjádření ceny obvyklé pro dědické řízení.
Hlasování:

PRO: 14

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Paní starostka konstatovala, že usnesení k bodu č. 13 c) bylo přijato.
(Bod č. 13c) viz zvukový záznam od 04:58:59 do 05:03:00 hod.)
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d) Koupě dvou spoluvlastnických podílů ve výši 4/10 a 6/10 k celku pozemku pare. č. 1649
v k.ú. Starý Plzenec

S tímto bodem seznámila paní starostka - město se snaží získat pozemky kolem hřbitovním zdi do svého vlastnictví
a ^^^^B, je dohodnuta cena 140 Kč/m2.
z důvodu její údržby. Jsou tam 2 spoluvlastníci

K tomato bodu proběhla diskuze od 05:05:20 h do 05:12:15 h, kde hovořili: Ing. Šimána, Bc. Vajshajtl, Mgr. Ing.
Kopřiva, paní starostka.

Paní starostka se dotázala, zda má někdo dotaz. Nebylo tomu tak. Požádala návrhovou komisi o návrh usnesení.

Ing. Šimána přečetl náwh usnesení:
ZM schvaluje koupi spoluvlastnického podílu ve výši 4/10 od ^^^^^|^B a spoluvlastnického podílu ve výši

6/10 od BB^B^^^^^^Bi k celku pozemku pare. č. 1649 v k. u. Starý Plzenec za cenu 140 Kč za m2.
Hlasování:

PRO: 14

ZDRZEL SE: O

PROTI: O

Paní starostka konstatovala, že usnesení k bodu č. 13d) bylo přijato.

(Bod č. 13d) viz zvukový záznam od 05:03:01 do 05:12:59 hod.)

K bodu 14. - Různé

Pan místostarosta Vávra infonnoval, že p. tajemník se nemohl zúčastnit dnešního jednání, protože byl na

celostátním kole soutěže Zlatý erb, kde se hodnotí webové stránky všech obcí z celé ČR, zúčastnilo se více než
400 obcí a měst, my jsme získali zvláštní cenu za dlouhodobý rozvoj webových stránek hrad Radyně.
Paní starostka - dophiila, že na webových sta-ánkách města se trvale pracuje, aby byly aktuátaí, přehledné a je
vidět, že určité výsledky to má.
(Bod č. 14 viz zvukový záznam od 05:13:00 do 05:15:08 hod.)

K bodu 15. - Shrnutí přijatých usnesení a závěr
Paní starostka poděkovala všem přítomným za účast.
Ve 22:52 hodin paní starostka ukončila 24. veřejné zasedání Zastupitelstva města Starý Plzenec.
Zapsala dne 24.9.2021
Lenka Nápravníková

Ověřovatelé zápisu
Jaromíra Zikmundová v. r.

Starostka města Starý Plzenec
Ing. Vlasta Doláková v. r.
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Miroslav Hejzek v. r.

