Zápis
z 25. veřejného zasedání Zastupitelstva města Starého Plzence,
konaného dne 15.11.2021 od 17.00 hodin v obřadní síni budovy radnice
na Masarykově náměstí čp. 121 ve Starém Plzenci

Počet přítoiimých členů ZM: l l (dle presenční listiny viz příloha č. l)

Omluvených: 6 (MUDr. Plecháč, p. Sutnar, pí Zikmundová, Lig. arch. Stark, později přijde: Mgr. Brejchová, Ing.
Šedivec)
Neomluvených: O
Hosté: Ing. Radek Hroch, tajemník MěU

p. Filip Coufal, vedoucí finančního a majetkoprávního odbom MěÚ
KNDr. Milan Svoboda, zpracovatel Územního plánu Starý Plzenec
Ing. Josef Koželuh, vedoucí odbom výstavby MěÚ
Průběh jednání:
K bodu l. - Zahájení

25. veřejné zasedání, které bylo řádně svoláno, zahájila a řídila starostka města Ing. Vlasta Doláková, která
přivítala všechny přítomné. Informovala, že zasedání je streamované, dále bude pořízen audio záznam, který bude
po provedené anonymizaci zveřejněn na weboyých stránkách města. Konstatovala, že podle prezenční listiny
je z celkového počtu 17 členů zastupitelstva města (dále jen ZM) přítomno 11 členů a ZM je usnášení schopné.
ZM bylo zahájeno v 17:05 hodin. Zapisovatelkou pro pořízem zápisu o průběhu 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:
p. Hej2ka, Ing. Nesnidala.

Paní starostka se dotázala, zda má někdo jiný návrh. Nebylo tomu tak. Nechala o návrhu hlasovat.
Hlasování:

PRO: 11 PROTI: O ZDRŽEL SE: O
Paní starostka konstatovala, že ověřovatelé zápisu byli zvoleni.
Paní starostka navrhla na složení návrhové komise:

Ing. Ereta, Ing. Šimánu, Mgr. Ing. Kopřivu.
Ing. Eret namítá, že členy návrhové komise jsou opakovaně, pak se člověk nemůže soustředit najednání.
Paní starostka -je přítomno málo členů ZM. Má někdo jmý návrh?
Nikdo jiný návrh neměl.

Jako zapisovatele usnesení navrhla paní starostka tajemníka MěU Ing. Radka Hrocha.
Paní starostka se dotázala, zda má někdo j my návrh. Nebylo tomu tak. Nechala o návrhu hlasovat.
Hlasování:

PRO: 11

ZDRŽEL SE: O

PROTI: O

Paní starostka konstatovala, že návrhová komise byla zvolena.
Paní starostka přečetla navrhovaný program jednání:
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l. Zahájení
2. Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
3. Kontrola phiění usnesení z minulých zasedání

4. Rozhodnutí o námitkách a vydání Územního plánu Starý Plzenec
5. Zápis zjednání finančního výbom
6. Rozpočtové opatření č. 6/2021

7. Návrh plánu investic města Starý Plzenec na rok 2022
8. Výše nájenmého mezi městem a Vodárnou Plzeň, a.s. a vodné a stočné v roce 2022
9. Plán obnovy a investic vodohospodářského majetku města na rok 2022
10. Vodárna Plzeň - Plán výkonových ukazatelů na rok 2022
11. Informace zjednání pracovní skupiny k záměru výstavby supermarketu
12. Volba občana města do funkce přísedící u soudu
13. Převody nemovitostí:

a) Koupě pozemků pare. č. 1345/39, 1345/40, 1345/48, 1350/2, 1350/3 a 1350/4, vše v k. u. Starý
Plzenec

b) Žádost o prodej části pozeinku pare. č. 237/13 v k. u. Sedlec u Starého Plzence
14. Různé

15. Shrnutí přijatých usnesení a závěr

Paní starostka navrhuje vypustit bod č. 3, protože není přítomen p. Sutnar a nemáme podkladové materiály. Tento
bod bude projednán na příštím ZM.

Ing. Šimána - dotaz, proč bod Rozhodnutí o námitkách a vydání Územního plánu Starý Plzenec není jako
samostatné ZM?

Paní starostka - tak, jak jsme dostali podklady od pořizovatele ÚP, tak jsme je zařadili na dnešní zasedání.
Paní starostka se dotázala, zda má někdo připomínky nebo dophiění k navrženému programu.
Hlasování:

PRO: 11 PROTI: O ZDRŽEL SE: O
Paní starostka konstatovala, že program byl schválen.
(Bod č. 2 viz zvukový záznam od 02:16 do 07:21 hod.)

K bodu 4. - Rozhodnutí o námitkách a vydání Územního plánu Starý Plzenec
Paní starostka sdělila, že s tímto bodem seznámí Ing. Nesnídal, určený zastupitel. Dále přivítala RNDr. Svobodu,
zpracovatele UP a Ing. Koželuha, vedoucího odboru výstavby MěU Starý Plzenec, garanta za územní plán.
Ing. Nesnídal - dnes máme vypořádat námitky a připomínky po opakovaném veřejném projednání, které bylo letos
v lednu. Týká se to bodů, kde došlo k nějaké změně. Některé námitky a připomínky byly podané i k bodům, kde
žádná změna nebyla, tam zastupitelstvu nezbyde nic jiného než konstatovat, že k té námitce se nepřihlíží, protože
byla podaná už po termínu, kdy se mohla projednávat. Představil prezentaci, kterých pozemků se to týká.
Návrh vypořádání byl zveřejněn na webu města, každý měl možnost se s ním seznámit.
Paní starostka - dotázala se zastupitelů, zda má někdo dotaz. Nebylo tomu tak, proto se paní starostka dotázala
přítomných občanů, zda má někdo dotaz.
paní II^^^^^^B (občan) - je zástupce Jabloňové ulice. Týká se jich koridor prodloužení Máchovy úl.
Informace v odůvodnění námitek nejsou úplně pravdivé. Dotaz, zda bylo vzato v potaz, že Jabloňová ulice je
soukromý pozemek, který není zkolaudovaný jako cesta, cesta není vyasfaltovaná, je užívána pouze osobami, které
tam žijí, mají tam nemovitosti, mají užívací práva. Mají obavu z toho, že pokud tam bude ten koridor, aby po této
cestě, která je soukromým vlastnictvím, jak město může zaručit, že po cestě nebudou jezdit další lidé. Jak
zastupitelstvo zvážilo stavební řešení, je tam trafostanice, sloupy el. vedení. Naši sousedé nepočítali s tím, že tam
může být taková cesta vedena, v době, kdy nemovitosti stavěli. Je to degradující a zničující pro tyto lidi, už jen co
se týká hodnoty těchto nemovitostí. V odůvodnění je uvedeno, že je to vyasfaltovaná silnice, což není pravda, není
2

zkolaudováno jako cesta, znehodnocení majetku je tady naprosto zásadní, takže připomínka, že by to pro vlastníka
pozemku nemělo žádný negativní vliv, to nemůže být akceptováno.
Ing. Nesnídal - už v současném ÚP ta komunikace tam je jako veřejně prospěšná.

RNDr. Svoboda - kdyby to byla vyasfaltovaná a zkolaudovaná komunikace, tak tam není zakreslena jako návrh.

Účel, proč se to takhle dělaje zajištění dopravní obsluhy celého území, prostupnosti území, kterou považujeme za
důležitou. Zajíždění sanitek, hasičů, taje ten největší problém, aby se celé území dalo projet a obsloužit všechny

objekty. Nemyslím si, že by byl ohrožen komfort obyvatel. Záleží to i na stavebním řešení komunikace.
Ing. Koželuh - v platném ÚP je tato komunikace vymezena, je dokonce i jako kapacitní komunikace a veřejně

prospěšná stavba. Došlo k narovnám, aby to odpovídalo platnému ÚP.
K tomuto bodu proběhla další diskuze od 21:4 9h do 40:1 Oh, kde hovořili:
(občan, majitel pozemku Jabloňová úl.), paní starostka, RNDr. Svoboda, Mgr. Ing. Kopřiva, paní
(občan), p. ^^B (občan).
Byla zobrazena analytická část ze zpracovávaného generelu dopravy, kterou paní starostka okomentovala.
V 17:45h paní starostka navrhuje udělat přestávku.
V 17:52h byla přestávka ukončena.

Pani 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 zprávu o pořízení návrhu Územního plánu Starý Plzenec dle přílohy č. 2 tohoto usnesení,
vyhodnocení připomínek dle přílohy č. 3 tohoto usnesení, návrh rozhodnutí o námitkách dle přílohy č. 4 a způsob
jejich vypořádání dle § 53 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, uplatněných k návrhu Územního plánu Starý Plzenec při opakovaném veřejném
projednání

konstatuje ověření ve smyslu § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Uzemní plán Starý Plzenec není v rozpom s politikou územního
rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se stanovisky
dotčených orgánů nebo stanoviskem krajského úřadu,

rozhoduje v souladu s § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, o námitkách

uplatněných k návrhu Územního plánu Starý Plzenec při opakovaném veřejném projednání dle přílohy č. 4 tohoto
usnesení, dle návrhu rozhodnutí o námitkách tak, jak je uvedeno v odůvodnění opatření obecné povahy Územního
plánu Starý Plzenec dle přílohy č. l tohoto usnesení,

vydává v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) a § 43 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, dle § 171 až § 174 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, dle § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací čmnosti, ve znění pozdějších předpisů,

Územní plán Starý Plzenec formou opatření obecné povahy č. 1/2021 dle přílohy č. l tohoto usnesení,
bere na vědomí po nabytí účinnosti nového Územního plánu Starý Plzenec ukončení platnosti Územního plánu
města Starý Plzenec ve znění změny 6.1, II a III,

ukládá radě města zajistit potřebné administrativně zákonné úkony k zajištění účinnosti Územního plánu Starý
Plzenec.

Ing. Nesnídal - z titulu své profese nemůže vyloučit podjatost tím, že zpracovává projekty, které řeší ÚP.
Paní starostka -jestli je někdo ve střetu zájmu k návrhu ÚP, tak prosím nahlaste před hlasováním.
p. místostarosta Váwa - hlásí, že podával námitku, ale už dříve.

Ing. Šimána - námitku podával, ale již k tomu předchozímu.
Paní starostka - také hlásí střet zájmů.
Mgr. Ing. Kopřiva - v předchozím projednávání zastupoval vlastníka pozemku.
Hlasování:

PRO: 11

ZDRŽEL SE: O

PROTI: O

Paní starostka konstatovala, že usnesení k bodu č. 4 bylo přijato.
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Poděkovala za účast RNDr. Svobodovi, Ing. Koželuhovi.
Ing. Nesnídal - je třeba poděkovat paní Ing. Sobotové, za její práci na územnímu plánu. Nyní to vidí ze své pozice,
zeje tam obrovské nmožství práce.
Paní starostka též děkuje předchozímu určenému zastupiteli Ing. Haně Sobotové. Před RNDr. Svobodou začínala

na územním plánu pracovat Ing. arch. Šindlerová, oběma také děkuje za jejich práci.
(Bod č. 4 viz zvukový záznam od 07:21 do 50:15 hod.)

K bodu 5. - Zápis z jednání finančního výboru

Paní starostka předala slovo Ing. Červenému, MBA předsedovi finančního výbom.
Ing. Červený seznámil se zápisem č. 22/2018-2022 s následujícím programem:
l) Rozpočtové opatření č. 6/2021 - FV doporučuje ZM schválit rozp. opatření.
2) Návrh plánu investic města Starý Plzenec na rok 2022 - FV konstatuje, že neobdržel návrh plánu investic
a stejně tak neobdržel návrh rozpočtu na rok 2022 a tento fakt považuje za závažné selhání odpovědných
osob a dopomčuje ZM se tímto selháním zabývat fonnou usnesení.
3) Výše nájemného mezi městem a Vodárnou Plzeň a.s. a vodné a stočné v roce 2022 - FV dopomčuje ZM
schválit uvedené materiály v předloženém znění.
4) Plán obnovy a investic vodohospodářského majetku města na rok 2022 - FV dopomčuje ZM schválit
tento plán v předloženém znění.
5) Projednání výsledků kontroly na dopravní obslužnost města - ukládá předložit zápis starostce města a

tajemníkovi MěÚ a seznámit kontrolovaný subjekt s obsahem kontrohiího zjištění.
6) Ostatní - přístavba základní školy a novostavba sportovní haly ve St. Plzenci - FV konstatuje, že není
dodržen časový hamionogram uvedené akce a že z tohoto zpoždění může dojít k navýšení ceny stavby.
Pozn.: zápisy zjednání FV a KV jsou zveřejněny na webu města:
https://www.stap/plzenec.cz/vereina-sprava/zastupitelstvo-a-rada-mesta-l/zapisy-vyboru-zm

Ing. Eret - připravili jsme protinávrh, na F V jsme se shodli, nepřej ednávat teď rozpočet, že se nechceme dostat do
stejné situace jako loni v prosinci. Je to složitější v tom, že si chceme brát úvěr, chceme zahájit velkou stavbu,
může k tomu být spousta připomínek ze strany zastupitelů, nejdříve by to chtělo projednat, a až pak schvalovat na
zastupitelstvu. Chtěli bychom, aby do konce roku byla ještě 2 zastupitelstva, jedno na projednání rozpočtu a druhé
na schválení po zapracování připomínek.
Paní starostka - rozpočet je připraven, mám ho tady na stole, nebyl předložen z toho důvodu, že do toho rozpočtu

v současné chvíli nemůžeme zařadit výdaje na přístavbu ZŠ a novostavbu sportovní haly, ověřili jsme si to u
auditorek, nejdříve musíme mít schválenou úvěrovou smlouvu. Nelze to udělat najednám zastupitelstvu, schválit

úvěrovou smlouvu a zařadit si výdaje na přístavbu ZŠ a novostavbu haly. Jsou 2 možnosti, buď udělat ještě jedno
ZM před prosmcovým zasedáním nebo si do rozpočtu tyto výdaje zařadit potom rozpočtovým opatřením. Ohradila
bych se proti tomu, že je málo času na schválení rozpočtu. Rozpočet je připravený, 24.11. ho projedná RM a poté
bude vyvěšen na úřední desce. Každý má možnost se k rozpočtu vyjádřit a zaslat připomínky, dota2y, dophiění.
Jsou na to 3 týdny. 24.11. bude 4. zasedání hodnotící komise k podaným nabídkám na úvěr. Posuzuje se tam soulad
úvěrové smlouvy se zadanými podmínkami. Součástí úvěrové smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky a
úvěrové podmínky. Musí být v souladu s návrhem úvěrové smlouvy.
Ing. Eret - přečetl protinávrh:
ZM bere na vědomí zápis zjednání finančního výboru č. 22/2018 - 2022 konaného dne 9.11.2021,
ZM ukládá RM předložit na nejbližším ZM podrobné zdůvodnění skutečnosti, že návrh rozpočtu pro rok 2022
nebyl předložen dne 15.11.2021 k projednání zastupitelstvem města,
ZM ukládá RM svolat v roce 2021 ještě minimálně dvě jednání zastupitelstva a to tak, aby na prvním mohl být
rozpočet města projednán a připomínkován a na následujícím zastupitelstvu, po zapracování připomínek ze strany
zastupitelů, schválen.

Paní starostka - aby byl rozpočet města Vámi projednán a připomínkován, k tomu jste měli i v loňském roce
stejnou lhůtu. Po vyvěšení rozpočtu jste měli možnost podávat připomínky, dophiění, změny k návrhu rozpočtu.
Před prosincovým ZM bude pracovní porada zastupitelů, tam se také mohou podávat připomínky. Rozpočet se
připravuje od září, zatím jsme nezaznamenali žádné návrhy, podněty, které byste chtěli zařadit do rozpočtu.
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Dále proběhla diskuze od l:02:40h do l:34:40h, kde hovořili:

Ing. Eret, paní starostka, Ing. Šimána, Ing. Červený, Mgr. Ing. Kopřiva, paní starostka, p. místostarosta Vávra, p.
místostarosta Be. Vajshajtl.
Paní starostka požádala Ing. Ereta o přečtení jeho protinávrhu.
Ing. Eret:

ZM bere na vědomí zápis zjednání finančního výbom č. 22/2018 - 2022 konaného dne 9.11.2021,
ZM ukládá RM předložit na nejbližším ZM podrobné zdůvodnění skutečnosti, že návrh rozpočtu pro rok 2022
nebyl předložen dne 15.11.202 l k proj ednání zastupitelstvem města,

ZM ukládá RM svolat v roce 2021 ještě minimáhiě dvě jednání zastupitelstva a to tak, aby na prvním mohl být
rozpočet města projednán a připomínkován a na následujícím zastupitelstvu, po zapracování připomínek ze strany
zastupitelů, schválen.
Hlasování o protmávrhu lne. Ereta:

PRO: 4 (Ing. Šimána, Ing. Eret, Mgr. Ing. Kopřiva, p. Hejzek)
PROTI: O

ZDRŽEL SE: 7 (Ing. Nesnídal, Mgr. Be. Stýblová, Ing. Červený, Mgr. Bardounová, Ing. Doláková, Bc. Vajshajtl,
p. Vávra)

Paní starostka konstatovala, že protmávrh nebyl přijat, bude se hlasovat o návrhu usnesení. Požádala návrhovou
komisi o usnesení k tomuto bodu.

Mgr. Ing. Kopřiva přečetl návrh usnesení:
ZM bere na vědomí zápis zjednání fmančního výboru č. 22/2018 - 2022 konaného dne 9.11.2021.
Hlasování o návrhu usnesení:

PRO: 7 (Ing. Nesnídal, Mgr. Be. Stýblová, Ing. Červený, Mgr. Bardounová, Ing. Doláková, Bc. Vajshajtl,
p. Vávra)

PROTI: O

ZDRŽEL SE: 4 (Mgr. Ing. Kopřiva, p. Hejzek, Ing. Eret, Ing. Šimána)
Paní starostka konstatovala, že usnesení nevzniklo, protože pro usnesení protinávrhu ani návrhu nehlasovalo 9
zastupitelů.

Ing. Eret - fmanční výbor něco dopomčuje zastupitelstvu, ale zastupitelstvo nijak nereaguje.
(Bod č. 5 viz zvukový záznam od 5 0:15 do 1:37:32 hod.)

K bodu 6. - Rozpočtové opatření c. 6/2021

Paní starostka předala slovo p. Coufalovi, vedoucímu finančního a majetkoprávního odboru MěÚ.
p. Coufal - od posledního zastupitelstva schválila rada města rozpočtové opatření č. 5/2021, které se týkalo
navýšení výdajů na životní prostředí - zeleň. V návrhu usnesení je uvedeno, že ZM bere na vědomí toto rozpočtové
opatření č. 5/2021.

Rozpočtové opatření č. 6/2021 reaguje na vývoj situace v příjmové i výdajové části. Příjmová část: daňové příjmy
a dotace.

V 18:52 hod. přišel Ing. Šedivec - celkem přítomno 12 členů ZM.
p. Coufal - výdajová část se týká lesního hospodaření, sběru a odvozu odpadů, životního prostředí - zelen.

Ing. Šimána - dotaz ke sběm a odvozu odpadu, zda se zvětšilo množství odpadu nebo se zdražilo za vývoz?
Paní starostka -je to v souvislosti s novým odpadovým zákonem, kdy se navyšovalo skládkovné. Upravovaly se
ceníky svazovým firmám.

p. mistostarosta Be. Vajshajtl - dophiil, že to nebylo na popud firem, že zdraží, ale v důsledku změny zákona.
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Paní starostka se dotázala, zda má někdo dotaz. Nebylo tomu tak. Požádala návrhovou komisi o návrh usnesení.

Ing. Šimána přečetl návrh usnesení:
bere na vědomi rozpočtové opatření č. 5/2021 schválené RM,
schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021 v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na rok 2021
ke změně celkových příjmů o +4.085.608,87 Kč a ke změně celkových výdajů o +3.371.000,00 Kč, dále dochází
ke změně financování ve výši -714.608,87 Kč;
Hlasování:

PRO: 12

ZDRŽEL SE: O

PROTI: O

Paní starostka konstatovala, že usnesení k bodu č. 6 bylo přijato.
(Bod č. 6 viz zvukový záznam od 1:37:32 do 1:46:41 hod.)

K bodu 7. - Návrh plánu investic města Starý Plzenec na rok 2022
Paní starostka předala slovo p. místostarostovi Vávrovi.
p. Vávra -je to předpokládaný plán investic, pokud bude v rozpočtu dost fmančních prostředků. Na příští ZM
připravím klasickou tabulku plánu investic, kde se budou schvalovat konkrétní částky, konkrétní projekty.

K tomuto bodu proběhla diskuze od l:47:35h do 2:15:25h, kde hovořili (k financování přístavby ZŠ Starý Plzenec
a novostavby sportovní haly, k dopravnímu řešení v Máchově ulici, k návrhu plánu investic na příštím ZM):

Mgr. Be. Stýblová, p. Vávra, Ing. Eret, p. Coufal, paní starostka. Ing. Šimána, Mgr. Ing. Kopřiva, Ing. Červený.
V 19:2 lh přišla Mgr. Brejchová - celkem přítomno 13 členů ZM.
Paní starostka se dotázala, zda má někdo dotaz. Nebylo tomu tak. Požádala návrhovou komisi o návrh usnesení.
Mgr. Ing. Kopřiva přečetl návrh usnesení:
ZM bere na vědomí návrh akcí do plánu mvestic na rok 2022 v předloženém znění.
Hlasování:

PRO: 9
PROTI: l (Ing. Eret)

ZDRŽEL SE: 3 (Mgr. Be. Stýblová, Mgr. Brejchová, Ing. Šimána)
Paní starostka konstatovala, že usnesení k bodu č. 7 bylo přijato.
(Bod č. 7 viz zvukový záznam od 1:46:41 do 2:16:42 hod.)
K bodu 8. - Výše nájemného mezi městem a Vodárnou Plzeň, a.s. a vodné a stočné v roce 2022
Paní starostka - v podkladovém materiálu je návrh kalkulace vodného a stočného. Pro rok 2022 je cena vodného
navržena ze 49 Kč na 50 Kč a cena stočného ze 46,50 Kč na 49,50 Kč. Co se týká nájemného, tak tam oproti roku
2021 dochází k navýšení nájemného o 1.018.000 Kč bez DPH. V procentním vyjádření se jedná o navýšení

vodného a stočného o 4,19 %. Tento návrh je jako každý rok konzultován se SFŽP, který s tím vyslovil souhlas.
Ing. Eret - dotaz, kdo je hlavní odborník na úřadě pro tuto tématiku, kdo to kontroluje? Kdo odhalí, že by tam bylo
něco špataiě?

Paní starostka - odhalí to SFŽP, jinak já a p. Rada.
K tomuto bodu proběhla diskuze od 2:18:44h do 2:28:33h, kde hovořili:

paní starostka, Ing. Šimána, Mgr. Ing. Kopřiva.
Paní starostka se dotázala, zda má někdo dotaz. Nebylo tomu tak. Požádala návrhovou komisi o návrh usnesení.

Ing. Šimána přečetl návrh usnesení:
ZM schvaluje návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2022, a to pro vodné částku 50,00 Kc/m3 bez
DPH a pro stočné částku 49,50 Kč/m3 bez DPH,
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ZM schvaluje částku nájemného pro rok 2022 ve výši 6.306.981 Kč bez DPH, z toho 2.353.997 Kč bez DPH
nájemné za pitnou vodu a 3.952.984 Kč bez DPH nájemné za odpadní vodu.
Hlasování:

PRO: 10
PROTI: O

ZDRŽEL SE: 3 (Mgr. Ing. Kopřiva, Ing. Eret, Ing. Šimána)
Paní starostka konstatovala, že usnesení k bodu č. 8 bylo přijato.
(Bod č. 8 viz zvukový záznam od 2:16:42 do 2:29:48 hod.)

K bodu 9. - Plán obnovy a investic vodohospodářského majetku města na rok 2022

Paní starostka - v podkladech je plán obnovy vodovodní sítě pro rok 2022, plán obnovy kanalizační sítě a plán
investic na kanalizační síti a na vodovodní síti. V plánu obnovy jsou drobné věci, u kanalizace jsou naplánovány
lokátoí opravy pomch kanalizační stoky v úl. K. Světlé a u vodovodů je to obnova hydrantové sítě. Investice - na
kanalizační síti se přesouvá kanalizace Havlenova úl., kterou jsme přeložili z roku 2021 na rok 2022 z důvodu,že
se tam dopřej ektovává ještě vodovod, aby se to budovalo souběžně. Jsou zde uvedeny odhady částek. Přesouvá se
vodovod Dvořákova x Jungmannova x Luční úl., kvůli změně projektu se bude realizovat až příští rok. Dále je
zařazen vodovod v Herejkově úl., který se bude budovat souběžně s chodníkem, a pak je tam zpracování dalších
projektových dokumentací.

Ing. Šimána - u kanalizace Havlenova úl. částka narostla z l mil. Kč na 4,5 mil. Kč. Ta částka je nějaká přestřelená.
Paní starostka - tato částka vychází z realizační projektové dokumentace a z rozpočtu projektanta.
Paní starostka se dotázala, zda má někdo dotaz. Nebylo tomu tak. Požádala návrhovou komisi o návrh usnesení.
Mgr. Ing. Kopřiva přečetl návrh usnesení:

ZM schvaluj e v souladu s článkem 11.1 Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací, uzavřenou mezi
městem Starý Plzenec a Vodárnou Plzeň, a.s., Plán obnovy a Plán investic vodovodů a kanalizací pro rok 2022.
Hlasování:

PRO: 13

ZDRZEL SE: O

PROTI: O

Paní starostka konstatovala, že usnesení k bodu č. 9 bylo přijato.
(Bodč. 9 viz zvukový záznam od 2:29:48 do 2:37:14 hod.)

K bodu 10. - Vodárna Plzeň - Plán výkonových ukazatelů na rok 2022

Paní starostka - Vodárna každý rok zasílá návrh Plánu výkonových ukazatelů, který se týká čištění akumulačních
nádrží, údržby vodojemů, kontroly úniků na vodovodní síti, revize kanalizace, čištění kanalizace, plán údržby

významných zařízení, tj. vodojem a čerpací stanice a plán údržby významných zařízení na ČOV. Je tam
naplánováno 6 ukazatelů, které Vodárna na základě provozní smlouvy zajištuje pro město.

Ing. Šimána - v tabulce na sír. 3 upozornil na chybu v desetinné čárce u výměry jednotlivých ulic. Dostává město
výsledky preventivních kontrol nebo šije Vodárna nechává?
Paní starostka - Vodárna zasílá výsledky tohoto Plánu výkonových ukazatelů.

Paní starostka se dotázala, zda má někdo dotaz. Nebylo tomu tak. Požádala návrhovou komisi o návrh usnesení.
Ing. Šimána přečetl návrh usnesení:
ZM schvaluje v souladu s článkem 13.2 b) a d) Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací, uzavřenou
dne 21.9.2016 mezi městem Starý Plzenec a Vodárnou Plzeň, Plán výkonových ukazatelů na rok 2022, obsahuj ící
Plán čištění akumulačních nádrží, údržby vodojemů 2022, Plán preventivní kontroly úniků na vodovodní síti 2022,
Plán revize kanalizace - stokové sítě 2022, Plán čištění kanalizace - stokové sítě 2022, Plán preventiva! údržby

významných zařízení VDJ a ČS 2022, Plán preventivní údržby významných zařízení ČOV Starý Plzenec II 2022.
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Hlasování:

ZDRŽEL SE: l (Mgr. Bc. Stýblová)

PROTI: O

PRO: 12

Paní starostka konstatovala, že usnesení k bodu č. 10 bylo přijato.
(Bodě. l O viz zvukový záznam od 2:37:14 do 2:43:11 hod.)
V 19:5 5h byla paní starostkou vyhlášena přestávka.
Během přestávky odešla Mgr. Bardounová - ceUsem přítomno 12 členů ZM.
Ve 20:05h byla ukončena přestávka.

K bodu 11. - Informace z jednání pracovní skupiny k záměru výstavby supermarketu
Paní starostka předala slovo p. Vávrovi.
p. místostarosta Vávra - v podkladech je zápis zjednání pracovní skupiny supermarketu. Za Lidi se zúčastnil p.
Mičánek a projektant p. Tejkal. Byly diskutovány navrhované lokality, předány podklady, zástupci supermarketu
by se měli vyjádřit k ostatním navrhovaným lokalitám.
K tomuto bodu proběhla diskuze od 2:44:59h do 3:17:38h, kde hovořili:
paní starostka, Mgr. Ing. Kopřiva, Ing. Eret, Mgr. Brejchová, Bc. Vajshajtl, p. ^^B (občan), paní

(občan), p. ^^B (občan), Ing. Šimána.
Mgr. Brejchová navrhla ukončení diskuze.
Paní starostka požádala návrhovou komisi o návrh usnesení.
Ing. Eret přečetl návrh usnesení:

ZM bere na vědomí zápis zjednání pracovní skupiny supermarketu.
Hlasoyání:
PRO: 12

PROTI: O

ZDRZEL SE: O

Paní starostka konstatovala, že usnesení k bodu č. 11 bylo přijato.
(Bodě. 11 viz zvukový záznam od 2:43:11 do 3:17:59 hod.)

K bodu 12. - Volba občana města do funkce přísedící u soudu
Paní starostka předala slovo p. tajemníkovi.
p. tajemník - město obdrželo žádost Okresního soudu PJ o opětovné zvolení přísedícího u tohoto soudu p. Václava
Háka, kterému končí stávající volební období 10.12.2021. Zastupitelstvo bylo tímto požádáno, aby p. Háka zvolilo
na další volební období. P. Hák už byl zvolen 5x, osvědčil se a soud má zájem, aby byl i nadále přísedícím.
Mgr. Ing. Kopřiva - hlásím střet zájmů, jako advokát chodím kOS PJ as p. Hákem se tam občas setkávám.
p. místostarosta Vajshajtl - OS PJ má o p. Háka zájem i z toho důvodu, zeje tam dlouhodobě rozpracovaná kauza,
pro kterou by změna přísedícího znamenala obrovský problém.
Paní starostka se dotázala, zda má někdo dotaz. Nebylo tomu tak. Požádala návrhovou komisi o návrh usnesení.
Mgr. Ing. Kopřiva přečetl návrh usnesení:
ZM volí ve smyslu ustanovení § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, občana města Václava Háka
přísedícím Okresního soudu Plzeň -jih na další čtyřleté období.
Hlasování:

PRO: 9

PROTI: O

ZDRŽEL SE: 3 (Mgr. Ing. Kopřiva, Ing. Eret, p. Hejzek)

Paní starostka konstatovala, že usnesení k bodu č. 12 bylo přijato.
(Bod č. 12 viz zvukový záznam od 3:17:59 do 3:20:35 hod.)
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K bodu 13. - Převody nemovitostí

a) Koupě pozemků pare. č. 1345/39,1345/40,1345/48,1350/2,1350/3 a 1350/4, vše v k. u. Starý
Plzenec

Paní starostka předala slovo p. tajemníkovi.
p. tajemník - město obdrželo nabídku na koupi pozemků, jedná se o pozemky, které jsou v blízkosti rotundy sv.
Peta-a a Pavla, lokalita je vedena jako národní kulturní památka, proto byla požádána komise strategického rozvoje
a prezentace památek, aby se vyjádřila, jestli má město tyto pozemky koupit. V podkladech je přiloženo vyjádření
komise, která souhlasí. Znaleckým posudkem byla stanovena cena všech pozemků ve výši 110.000 Kč.
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 pozemků pare. č. 1345/39,_parc^cJ345/40, pare. č. 1345/48, parc. č. 1350/2, parc. č. 1350/3,
)arc. č. 1350/4, vše v k. u. Starý Plzenec, od ^^^^^^^B, rok narození ^B' trvalý pobyt

za kupní cenu ve výši 110.000 Kč stanovenou dle Znaleckého posudku Určení obvyklé ceny číslo
položky: 1466-09/2021.
Hlasování:

PRO: 12

ZDRZEL SE: O

PROTI: O

Paní starostka konstatovala, že usnesení k bodu č. 13a) bylo přijato.
(Bod č. 13a) viz zvukový záznam od 3:20:35 do 3:23:51 hod.)
b) Žádost o prodej části pozemku pare. č. 237/13 v k. u. Sedlec u Starého Plzence
Paní starostka předala slovo p. tajemníkovi.

p. tajemník - jedná se o pozemek, který sousedí s úl. Střední v Sedlci, žadatel by ho chtěl koupit pro účely
parkování, je tam problém se sítěmi, i z důvodu přístupnosti a bezpečnosti, protože se tam bude realizovat vyhybna,
je to tam úzké a RM nedopomčuje pozemek prodávat z těchto důvodů.
Paní starostka se dotázala, zda má někdo dotaz. Nebylo tomu tak. Požádala návrhovou komisi o návrh usnesení.
Ing. Eret přečetl návrh usnesení:

ZM neschvaluje prodej části pozemku pare. č. 237/13 v k. u. Sedlec u Starého Plzence z důvodu neomezit stávající
veřejné prostranství.
Hlasování:
PRO: 12

ZDRŽEL SE:O

PROTI: O

Paní starostka konstatovala, že usnesení k bodu č. 13b) bylo přijato.
(Bod č. 13b) viz zvukový záznam od 3:23:51 do 3:25:57 hod.)

K bodu 14.-Různé
Paní starostka se dotázala, zda má někdo nějaký dotaz?

Ing. Eret - proč v plánu mvestic není zařazena úprava Máchovy úl.? P. Vávra říkal, zeje to do 40 tis. Kč. Ale tam
to bude za 250 tis. Kč.

p. místostarosta Vávra - ale jednotlivé položky nepřesáhnou 40 tis. Kč, a je to neinvestice, i když to v součtu bude
více, tak je to stále neinvestice.

Ing. Šimána - k Máchově úl. - usnesení jsem pochopil, že pokud nebude koncepce dopravy, tak úpravy dopravního
značení mají být realizovány do konce října.
p. Vávra - pokud nebude v kolizi s celkový prostorem.

Na toto téma dále diskutovali: Ing. Šimána, p. Vávra, Ing. Eret, paní starostka, Mgr. Bc. Stýblová.
Ing. Eret - přednáší dotaz občanů, zda by šlo prověřit, zda není možné přidat parkovací místa na Radyilské úl.?
S kočárkem nelze projet po chodníku, protože tam parkují auta.
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Paní starostka - prověřit se to může, ale jsou 2 problémy, udržitetoost projektuje do r. 2024. Parkovacích míst je
tam málo, ale všichni tam mají vjezdy do svých zahrad, lidé by si měli parkovat na svých pozemcích. Pokud by
Radyňská ulice umožňovala výstavbu více parkovacích míst, tak by tam určitě byla.
Dále paní starostka podrobně vysvětluje podmínky programu bezbariérovosti.
Ing. Nesnídal - tam bude problém nejen s bezbariérovostí, ale i od každé křižovatky rozhledové trojúhehiíky, které
by nebyly splněny.

Ing. Šimona - na posledním ZM se hovořilo o sloupku na Radyňské úl. Tak jestli se to nějak prověřovalo a řešilo?
p. Vávra -je hotový projekt od p. Batika, budu ho podávat na Policii ČR k vyjádření.
paní ^^^^^B (občan) - hovoří k parkování vozidel, ke komunikační strategii, poděkování za přenos streamování, dále dotaz, proč streamování nebylo možné již dříve. Další dotaz k tiskovému mluvčí úřadu.

Průběžně odpovídali: paní starostka, p. tajemník, Mgr. Bc. Stýblová, p. Vávra.
Ve 21: lOh odešla Mgr. Brej chová - celkem 11 členů.
p. ^^B (občan) - hlavní sdělovací kanál pro starší občany jsou Radyňské listy. Je důležité tam uvádět mfonnace
včetně bližšího popisu. Dále hovoří o plánované výstavbě nad Traťovou strojní stanicí.
Ing. Eret -jaká je situace se Sedleckou školou, s paní ředitelkou, co bude dál?
p. mistostarosta Be. Vajshajtl - přijali jsme rezignaci paní ředitelky. RM to vzala na vědomí, pověřila vedením
školy zástupkyni paní Vávrovou.
Ing. Eret - občané se obávají nějaké radikáhií změny. Změny si nepřejí.
Be. Vajshajtl - zatím změny žádné nebudou, bude se postupovat dál.
Mgr. Ing. Kopřiva-paní starostka zastupuje město jako akcionáře KaVu, jestli by bylo možné např. na příští nebo
lednové ZM nás krátce seznámit se stavem, s tím, jak proběhla valná hromada.
Paní starostka - připravím podklady.

Ing. Eret -jestli by bylo možné jednou za čas připravit zprávu od Policie ČR o bezpečnosti v našem městě.
Be. Vajshajtl - každý rok dostávám, na základě mojí žádosti, přehled o trestné činnosti a přestupků za ten rok.
Mám ho k dispozici a předávám ho i kronikářce.
paní ^^^^B (občan) - má dotazy ke škole v Sedlci.
Na dotazy odpovídá: Bc. Vajshajtl, paní starostka, Mgr. Bc. Stýblová.
paní ^^^^B (občan) - další dotaz na tisk barevných Radyňských listů. Na základě čeho bylo uděleno toto
rozhodnutí, a jak to ovlivní cenu nákladů?
Paní starostka - cenu nákladů by to ovlivnit nemělo, protože jsme zdražili inzerci.
(Bod č. 14 viz zvukový záznam od 3:25:57 do 4:11:40 hod.)

K bodu 15. - Shrnutí přijatých usnesení a závěr
Paní starostka poděkovala všem přítomným za účast.
Ve 21:32 hodin paní starostka ukončila 25. veřejné zasedání Zastupitelstva města Starý Plzenec.
Zapsala dne 23.11.2021
Lenka Nápravníková
Ověřovatelé zápisu

p. Miroslav Hejzek v. r.

Starostka města Starý Plzenec
Ing. Vlasta Doláková v. r.
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Ing. Stanislav Nesnídal v. r.

