Informace ze schůze Rady města Starého Plzence
27. schůze – 29. listopadu 2017
RM
stanovila návrh programu jednání 20. zasedání ZM dne 11.12.2017;
vzala na vědomí Rozbor hospodaření 1-10/2017 a uložila předložit Rozbor hospodaření 1-10/2017
zastupitelstvu města k projednání;

souhlasila s návrhem rozpočtového opatření č. 8/2017 v upraveném znění a uložila předložit
ke schválení rozpočtové opatření č. 8/2017 na nejbližší jednání ZM;
souhlasila s návrhem nové vnitřní směrnice č. 3/2017 „Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem
města“ v předloženém znění a uložila předložit návrh k rozhodnutí na nejbližší jednání ZM;
vzala na vědomí návrh Smlouvy o převodu technické infrastruktury a pozemku mezi městem Starý
Plzenec a společností STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, IČO 14706768, včetně zápisu o předání
dokumentace technické infrastruktury ze dne 28.11.2017 a 3 kolaudačních rozhodnutí jako příloh
Smlouvy. Předmětem Smlouvy je převod pozemku parc. č. 375/32 v k.ú. Starý Plzenec a Technické
infrastruktury, tj. vodovod a jednotná kanalizace, veřejné osvětlení a komunikace na pozemcích parc.č.
369/2, 370/23, 375/1, 375/32, 375/36, 375/37, 375/113, 1438/8, 1438/9, 1438/11 vše v k. ú. Starý
Plzenec, a to úplatně za 1Kč v upraveném znění předloženého návrhu a uložila předložit na nejbližší
zasedání ZM;
vzala na vědomí návrh Plánu obnovy a Plánu investic vodovodů a kanalizací pro rok 2018 a uložila
předložit Plán obnovy a Plán investic vodovodů a kanalizací pro rok 2018 na nejbližší jednání ZM;
vzala na vědomí v souladu s článkem 13.2 b) a d) Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a
kanalizací, uzavřenou mezi městem Starý Plzenec a Vodárnou Plzeň, a.s. Plán výkonových ukazatelů
na rok 2018 obsahující Plán čistění akumulačních nádrží, údržby vodojemů 2018, Plán preventivní
kontroly úniků na vodovodní síti 2018, Plán revize kanalizace – stokové sítě 2018, Plánu čistění
kanalizace – stokové sítě 2018, Plán preventivní údržby významných zařízení VDJ a ČS 2018, Plán
preventivní údržby významných zařízení ČOV Starý Plzenec II 2018 a uložila předložit Plán
výkonových ukazatelů na rok 2018 na nejbližší jednání ZM;
schválila zadání zpracování střednědobého výhledu rozpočtu města s analýzou financí města a
ratingem, který bude obsahovat podrobnou analýzu a stanovení finančních možností města s výhledem
2018 až 2022 dle novely zákona 250/2000 Sb. dle předložené nabídky Ing. Luďka Tesaře, IČO
74372246;
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