Usnesení
z 13. zasedání Zastupitelstva města Starého Plzence
konaného 12.12.2016 od 17.00 hodin ve Starém Plzenci
Zastupitelstvo města

13.01/2016
bere na vědomí informaci starostky města o plnění usnesení z předchozích zasedání;
13.02/2016
ruší své usnesení č. 11.08/2016 ze dne 12.09.2016 v bodě c),
13.03/2016
schvaluje
a) návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2017, a to pro vodné částku 47,91 Kč/m3 bez
DPH, pro stočné částku 40,10 Kč/m3 bez DPH,
b) částku nájemného pro rok 2017 ve výši 4.766.280 Kč, a to pro pitnou vodu 1.861.838 Kč a pro
odpadní vodu 2.904.442 Kč;
13.04/2016
bere na vědomí Rozbor hospodaření 1-10/2016;
13.05/2016
bere na vědomí usnesení finančního výboru č. 11/2014 - 2018 ze dne 06.12.2016;
13.06/2016
schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2016 a rozpočtové opatření Lesního fondu v předložených znění,
kterými dochází v rozpočtu města na rok 2016 ke snížení celkových příjmů o 1.535.803,40 Kč a
ke snížení celkových výdajů o 2.673.180,80 Kč, dále dochází ke změně financování ve výši
- 1.137.377,40 Kč a ke snížení příjmů Lesního fondu o 10.000,00 Kč;
13.07/2016
schvaluje rozpočet města na rok 2017 ve znění předloženého návrhu, tj.
- s rozpočtovými příjmy ve výši 82.791.441.30 Kč a celkovými příjmy 84.281.601,79 Kč, tj. včetně
příjmů do fondů města a převodů z fondů (převody mezi účty),
- s rozpočtovými výdaji ve výši 113.783.050,00 Kč a celkovými výdaji 115.273.210,49 Kč, tj. včetně
převodů do fondů města (převody mezi účty);
13.08/2016
schvaluje rozpočty sociálního fondu, fondu rozvoje bydlení, krizového fondu a lesního fondu na rok
2017 ve znění předloženého návrhu;
13.09/2016
schvaluje rozpočtový výhled města na období 2018 – 2022 v předloženém znění;
13.10/2016
vydává, obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o stanovení školských obvodů mateřských škol;
13.11/2016
bere na vědomí žádost organizace Házenkářský klub Bohemia Sekt Starý Plzenec ve výši 30.000 Kč,
schvaluje na doporučení rady města a sportovní komise poskytnutí dotace Házenkářskému klubu
Bohemia Sekt Starý Plzenec ve výši 30.000 Kč a
schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto subjektem v předloženém
znění;

13.12/2016
schvaluje Základní kritéria pro společný postup v rámci projektu „Cyklostezka Starý Plzenec –
Koterov“ mezi Statutárním městem Plzeň, zastoupeným ÚMO Plzeň 2 – Slovany, Koterovská 83, 326
00 Plzeň a městem Starý Plzenec, Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec;
13.13/2016
schvaluje 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 2017;
13.14/2016
souhlasí s koupí nově odděleného pozemku parc. č. 256/11 z pozemku parc. č. 256/1 v k. ú. Starý
Plzenec dle Geometrického plánu č. 2636-88/2014 od společnosti Správa železniční dopravní cesty, s.
o., za kupní cenu 139.000 Kč stanovenou prodávajícím podle znaleckého posudku na zjištění ceny
obvyklé včetně připočtených nákladů souvisejících s prodejem;
13.15/2016
souhlasí s prodejem pozemku města parc. č. 1227/5 v k. ú. Starý Plzenec Romanu Matasovi za cenu
700 Kč za m2 plus DPH v zákonné výši;
13.16/2016
schvaluje poskytnutí finančních odměn ve výších po 3.000 Kč členům finančního výboru ZM Josefu
Sutnarovi a Ing. Liboru Červenému a po 2.300 Kč členům kontrolního výboru ZM Josefu Dvořákovi,
Václavu Frantovi a Miroslavu Hlaváčovi za výkon funkce v roce 2016;
13.17/2016
bere na vědomí otevřený dopis Ing. Jana Maška zastupitelům;
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