Usnesení
z 12. zasedání Zastupitelstva města Starého Plzence
konaného 14.11.2016 od 17.00 hodin ve Starém Plzenci
Zastupitelstvo města

12.01/2016
ZM bere na vědomí informaci starostky města o plnění usnesení z předchozích zasedání;

12.02/2016
ZM schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2016 v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města
na rok 2016 k navýšení celkových příjmů o 1.084.292,30 Kč a k navýšení celkových výdajů o
1.183.698,70 Kč, dále dochází k změně financování ve výši 99.406,40 Kč;

12.03/2016
ZM vydává, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
v předloženém znění;

12.04/2016
ZM bere na vědomí Zápis z jednání se společností MaK Invest s.r.o. Plzeň ze dne 23.08.2016, Dopis
společnosti MaK Invest s.r.o. Plzeň ze dne 06.09.2016, Zápis z jednání pracovní skupiny ze dne
25.10.2016,
ukládá radě města na základě doporučení pracovní skupiny „PRONAP“ jednat pouze o konkrétních
mimořádně výhodných nabídkách a následně informovat na nejbližším jednání ZM;

12.05/2016
ZM bere na vědomí informaci o průběhu zpracování nového územního plánu a informaci o
společném jednání konaném dne 20.10.2016 k návrhu nového územního plánu za účasti pořizovatele a
zpracovatele územního plánu;

12.06/2016
ZM bere na vědomí žádost občanů Starého Plzence o zajištění provedení úpravy v připravovaném
územním plánu,
ukládá určenému zastupiteli jednat s pořizovatelem a zpracovatelem územního plánu o zmenšení nově
navrhované lokality k výstavbě nad traťovou stanicí o pozemky zařazené v etapě 2 a 3 (pozemky
označené 094b-Z, 095b-Z, 096a-Z, 096b-Z, 097a-Z, 097b-Z, 098-Z a 099-Z);

12.07/2016
ZM bere na vědomí informaci o vypracování studie „STARÝ PLZENEC PRŮMYSLOVÁ ZÓNA –
BEZRUČOVA UL.“ zastavitelnosti budoucí průmyslové zóny v Bezručově ulici včetně možnosti
napojení na dopravní a technickou infrastrukturu v k. ú. Starý Plzenec na základě přijetí žádostí na
prodej pozemků v této lokalitě,
ukládá radě města zpracovat zásady pro umisťování investic v Průmyslové zóně v souladu
s Programem rozvoje města a poté předložit ZM;

Bc. Vlasta Doláková v.r.
starostka

Bc. Václav Vajshajtl v.r.
místostarosta

