Usnesení
z 18. zasedání Zastupitelstva města Starého Plzence
konaného 18.09.2017 od 17.00 hodin ve Starém Plzenci
Zastupitelstvo města

18.01/2017
bere na vědomí informaci starostky města o plnění usnesení z předchozích zasedání;
18.02/2017
bere na vědomí Rozbor hospodaření 1-7/2017;
18.03/2017
bere na vědomí usnesení finančního výboru č. 14/2014 - 2018 ze dne 22.08.2017 a č. 15/2014 – 2018
ze dne 13.09.2017;
18.04/2017
schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017 v předloţeném znění, kterým dochází v rozpočtu města na
rok 2017 ke zvýšení celkových příjmů o 5.458.414,40 Kč a ke zvýšení celkových výdajů o
2.628.700,00 Kč, dále dochází ke změně financování ve výši -2.829.714,40 Kč;
18.05/2017
bere na vědomí informaci o průběhu jednacího řízení bez uveřejnění navazující na soutěţ o návrh na
přístavbu školy a novostavbu sportovní haly ve Starém Plzenci,
ukládá radě města pokračovat v jednacím řízení bez uveřejnění a vyţádat závazné stanovisko Ing.
Arch. Sovy k maximální částce investice 125.000.000 Kč vč. DPH na přístavbu školy a novostavbu
sportovní haly nejpozději do 15.10.2017;
18.06/2017
bere na vědomí nabídku Komerční banky, a.s. na refinancování úvěrových produktů města,
souhlasí s ponecháním úvěrových produktů města u České spořitelny, a.s. z důvodu stabilnější
úrokové sazby,
schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o úvěru č. 10845/11/LCD ze dne 31.08.2011 s Českou
spořitelnou, a. s. v předloţeném znění;
18.07/2017
bere na vědomí stanovisko právního zástupce města JUDr. Tomáše Tesaře, Ph.D. k návrhu
Memoranda o spolupráci s Římskokatolickou farností Starý Plzenec,
schvaluje Memorandum o spolupráci s Římskokatolickou farností Starý Plzenec;
18.08/2017
bere na vědomí návrh Dohody o rozdělení vloţeného kapitálu mezi vlastníkem městem Starý Plzenec
a provozovatelem Vodárnou Plzeň a.s. pro výpočet přiměřeného zisku z pouţitého kapitálu podle
poloţky č. 2 části II. Výměru MF č. 01/2017;
nesouhlasí na základě vyjádření SFŢP ze dne 07.09.2017 s návrhem Dohody o rozdělení vloţeného
kapitálu mezi vlastníkem městem Starý Plzenec a provozovatelem Vodárnou Plzeň a.s. pro výpočet
přiměřeného zisku z pouţitého kapitálu podle poloţky č. 2 části II. Výměru MF č. 01/2017 z důvodu
nesouladu s dotačními podmínkami OPŢP;
18.09/2017
schvaluje částku nájemného pro rok 2018 ve výši 5.016.589 Kč, a to pro pitnou vodu 1.932.088 Kč a
pro odpadní vodu 3.084.501 Kč;
18.10/2017
nesouhlasí s prodejem pozemků parc. č. 249/7 a parc. č. 249/9 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence, na
základě předloţené ţádosti Ing. Janu Maškovi, dle platného územního plánu se jedná o Veřejně
sportovně rekreační plochy a zařízení tělovýchovy (SR);

18.11/2017
souhlasí, na základě přijatého usnesení ZM ze dne 22.09.2008 bod C 1, s dokončením
majetkoprávního vypořádání a prodejem nově oddělených pozemků parc. č. 375/107 o výměře 40 m2,
parc. č. 375/108 o výměře 34 m2 a parc. č. 375/38 o výměře 51 m2, v k. ú. Starý Plzenec dle
Geometrického plánu č. 2030-253/2008 z pozemku parc. č. 375/38 v k. ú. Starý Plzenec, vlastníkům
přilehlých pozemků parc. č. 370/26-28 za stejných podmínek, tj. za kupní cenu 800 Kč za m2;
18.12/2017
souhlasí s koupí nabízeného pozemku parc. č. 303/35 o výměře 40 m2 v k. ú. Starý Plzenec od Aleny
Hanzlíčkové, který je součástí přístupové komunikace v chatové lokalitě U přírodního divadla, za cenu
60 Kč za m2 podle přijatého usnesení ZM č. 14.06/2012;
18.13/2017
souhlasí s koupí nabízeného pozemku parc. č. 723/4 o celkové výměře 32 m2 v k. ú. Starý Plzenec,
který je součástí místní komunikace Štěnovické ulice, za cenu 60 Kč za m2 podle přijatého usnesení
ZM č. 14.06/2012;
18.14/2017
bere na vědomí ţádost Statutárního města Plzně o vyjádření k návrhu směny pozemku parc. č. 410/2
v jejich vlastnictví za pozemky parc. č. 511/4 a parc. č. 511/5 ve vlastnictví města v souvislosti
s plánovanou výstavbou vodovodního řadu a vodojemu Ostrá Hůrka, vše v k. ú. Starý Plzenec,
nesouhlasí s navrţenou nerovnocennou směnou pozemků, především z důvodů dotčení pozemku parc.
č. 410/2 několika sítěmi s ochranným pásmem,
souhlasí se záměrem koupě pozemku parc. č. 410/2 za účelem sjednocení drţavy pozemků města
v předmětné lokalitě;
18.15/2017
souhlasí s uzavřením Dohody o zrušení předkupního práva jako práva věcného k pozemku parc. č.
375/128, parc. č. 375/130 a parc. č. 375/134 v k. ú. Starý Plzenec, se společností STREICHER, spol.
s r. o.;
18.16/2017
souhlasí s koupí celého pozemku parc. č. 1430/30 a část pozemku parc. č. 251/2 pod budoucí
účelovou komunikací, nově oddělenou podle návrhu Geometrického plánu č. 2798-1102017, vše v k.
ú. Starý Plzenec, za cenu 60 Kč za m2 dle usnesení ZM č. 14.06/2012;
18.17/2017
bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Radyně za rok 2016, Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření ÚSC DSO Mikroregionu Radyně za rok 2016 a Protokol o schválení účetní závěrky
Mikroregionu Radyně za rok 2016;
18.18/2017
bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 28.07.2017;
18.19/2017
bere na vědomí informaci o termínu schůzky určeného zastupitele s pořizovatelem k vypořádání
námitek /připomínek/ stanovisek dotčených orgánů po veřejném projednání návrhu ÚP Starý Plzenec.
Schůzka se uskuteční dne 25.09.2017;
18.20/2017
bere na vědomí informaci o výběrovém řízení na provozovatele restaurace u hradu Radyně ve Starém
Plzenci;
18.21/2017
bere na vědomí informace o přípravě architektonické soutěţe na centrum města;
18.22/2017
ukládá radě města, aby nechala prověřit případný nárok města na smluvní pokutu ve výši 1.000.000
Kč vyplývající ze smlouvy kupní a smlouvy o zřízení předkupního práva, uzavřené dne 16.12.2013 se
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společností STREICHER, spol. s r.o., dále ukládá radě města, aby podnikla všechny nezbytné právní
kroky, které vyplývají ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění;

Bc. Vlasta Doláková v. r.
starostka

Bc. Václav Vajshajtl v. r.
místostarosta
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