Usnesení
z 10. zasedání Zastupitelstva města Starého Plzence
konaného 25.07.2016 od 17.00 hodin ve Starém Plzenci

10.01/2016
ZM bere na vědomí informaci starostky města o plnění usnesení z předchozích zasedání;

10.02/2016
ZM bere na vědomí „Věcný záměr rozvoje vzdělávání na území města Starý Plzenec“ vypracovaný
Regionální rozvojovou agenturou Plzeňského kraje s výhledem do roku 2026,
ukládá radě města zadat zpracování projektových dokumentací na rozšíření kapacity ZŠ Starý
Plzenec, MŠ Starý Plzenec, zajistit případnou úpravu projektové dokumentace pro přístavbu a
rekonstrukci ZŠ a MŠ Starý Plzenec, Sedlec 81,
doporučuje využít k realizaci záměrů rozšíření kapacity ZŠ Starý Plzenec, MŠ Starý Plzenec a ZŠ a
MŠ Starý Plzenec, Sedlec 81 přednostně národních a evropských dotačních zdrojů;

10.03/2016
ZM bere na vědomí předložený návrh financování záměru rozšíření kapacity v ZŠ a MŠ Starý
Plzenec, Sedlec 81 zpracovaný tajemníkem MěÚ na základě usnesení ZM,
schvaluje k financování záměru rozšíření kapacity v ZŠ a MŠ Starý Plzenec, Sedlec 81 požádat o
dotaci MŠMT, případně MF ČR či IROP a v případě neposkytnutí dotace financovat realizaci akce
z rozpočtu města v roce 2017;

10.04/2016
ZM stanovuje výši odměn pro předsedy a členy komisí ustanovených pro konání místního referenda
konaného ve dnech voleb do Zastupitelstva Plzeňského kraje a prvního kola voleb do Senátu
Parlamentu České republiky takto:
předseda:
1.400 Kč,
člen:
1.100 Kč;

10.05/2016
ZM schvaluje Pravidla pro navrhování a udělování ocenění „Osobnost města Starý Plzenec“ včetně
formuláře nominace na ocenění v upraveném znění předloženého návrhu;

10.06/2016
ZM schvaluje vydání dodatku č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Starý Plzenec, Sedlec 81 a úplného znění zřizovací listiny Základní škola a mateřská
škola Starý Plzenec, Sedlec 81 ve znění dodatků č. 1 – 6, dodatku č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Základní umělecká škola Starý Plzenec a úplného znění zřizovací listiny Základní
umělecká škola Starý Plzenec ve znění dodatků č. 1 – 8, dodatku č. 8 ke zřizovací listině příspěvkové
organizace Mateřská škola Starý Plzenec a úplného znění zřizovací listiny Mateřská škola Starý
Plzenec ve znění dodatků č. 1 – 8 a dodatku č. 9 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Základní
škola Starý Plzenec a úplného znění zřizovací listiny Základní škola Starý Plzenec ve znění dodatků
č. 1 – 9, v předložených zněních;

10.07/2016
ZM bere na vědomí Usnesení Okresního soudu Plzeň-jih, jednací číslo 6 C 406/2015-38 ze dne
28.06.2016 o přerušení soudního řízení ve věci žalobkyně Římskokatolické farnosti Starý Plzenec
proti žalovaným: městu Starý Plzenec a ČR-Státnímu pozemkovému úřadu, ve věci určení
vlastnického práva a Zápis z jednání pracovní skupiny ze dne 15.06.2016;

10.08/2016
ZM deleguje starostku Bc. Vlastu Dolákovou jako zástupce města na valné hromady společnosti
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., se sídlem Sedlec 195, 332 02 Starý Plzenec, IČ:
61778079, konané v průběhu volebního období 2014 – 2018;

Bc. Vlasta Doláková, v.r.
starostka

Bc. Václav Vajshajtl, v.r.
místostarosta
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