Usnesení
z 15. zasedání Zastupitelstva města Starého Plzence
konaného 27.03.2017 od 17.00 hodin ve Starém Plzenci
Zastupitelstvo města

15.1/2017
bere na vědomí informaci starostky města o plnění usnesení z předchozího zasedání;

15.2/2017
bere na vědomí rozbor hospodaření města za období 1–12/2016;

15.3/2017
schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017 a rozpočtové opatření Lesního fondu v předloženém znění,
kterými dochází v rozpočtu města na rok 2017 ke zvýšení celkových příjmů o 896.335,00 Kč a ke
zvýšení celkových výdajů o 2.000.000,00 Kč, dále dochází k změně financování ve výši 1.103.665,00
Kč a ke zvýšení výdajů Lesního fondu o 1.800.000,00 Kč;

15.4/2017
bere na vědomí usnesení finančního výboru č. 12/2014 - 2018 ze dne 22.03.2017;

15.5/2017
bere na vědomí Inventarizační zprávu o provedené inventarizaci majetku, závazků a pohledávek
města k 31.12.2016 s tím, že celková hodnota inventarizovaného majetku města k tomuto datu činí
806.844.528,69 Kč;

15.6/2017
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi městem a Plzeňským krajem, jejímž
předmětem je poskytnutí dotace ve výši 198.200 Kč na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského
kraje v roce 2017 v předloženém znění;

15.7/2017
souhlasí s uzavřením Dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného k pozemku parc.
č. 375/32 o výměře 864 m2 v k. ú. Starý Plzenec, vzniklého dělením pozemku parc. č. 375/32 o
celkové výměře 14 935 m2, v souladu s geometrickým plánem č. 2696-48/2015, se společností
STREICHER, spol. s r. o.,

15.8/2017
souhlasí s uzavřením Dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného dle Článku V.
odstavce 5.6. Smlouvy kupní a smlouvy o zřízení předkupního práva, uzavřené dne 16.12.2013 mezi
městem Starý Plzenec a společností STREICHER, spol. s r. o., k pozemkům parc. č. 375/121 o
výměře 821 m2, parc. č. 375/122 o výměře 823 m2, parc. č. 375/123 o výměře 870 m2, parc. č. 375/124
o výměře 829 m2, parc. č. 375/125 o výměře 968 m2, parc. č. 375/127 o výměře 983 m2, parc. č.
375/129 o výměře 891 m2, parc. č. 375/131 o výměře 743 m2, parc. č. 375/132 o výměře 741 m2 +
parc. č. 375/133 o výměře 730 m2, v k. ú. Starý Plzenec, vzniklých v souladu s geometrickým plánem
č. 2696-48/2015, se společností STREICHER, spol. s r. o.;

15.9/2017
bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 10.03.2017,
souhlasí se zveřejňováním audio záznamů z jednání zastupitelstva na webových stránkách města Starý
Plzenec;

15.10/2017
bere na vědomí petici dle článku 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb., o
právu petičním, ve které obyvatelé ulice Lesní v Sedlci u Starého Plzence požadují řešení častého a
silného zápachu z městské kanalizace a informaci místostarosty města o navrženém řešení vedoucím
ke zmírnění zápachu z městské kanalizace;

15.11/2017
bere na vědomí informaci o průběhu zpracování nového územního plánu a výsledek jednání se
SŽDC;

15.12/2017
schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 10845/11/LCD ze dne 31.08.2011 s Českou
spořitelnou, a. s. v předloženém znění;

Bc. Vlasta Doláková v. r.
starostka

Bc. Václav Vajshajtl v. r.
místostarosta
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