Usnesení
z 19. zasedání Zastupitelstva města Starého Plzence
konaného 20.11.2017 od 17.00 hodin ve Starém Plzenci
Zastupitelstvo města

19.01/2017
bere na vědomí rezignaci Ing. Jana Meduny na jeho mandát člena zastupitelstva města dnem
08.11.2017;
19.02/2017
volí
a) člena rady města Mgr. Marcelu Bardounovou,
b) člena finančního výboru Ing. Věru Chrastilovou,
c) předsedu finančního výboru Ing. Pavla Hroudu;
19.03/2017
bere na vědomí informaci starostky města o plnění usnesení z předchozího zasedání;
19.04/2017
schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2017 v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na
rok 2017 ke zvýšení celkových příjmů o 636.766,00 Kč a ke zvýšení celkových výdajů o 532.144,00
Kč, dále dochází ke změně financování ve výši -104.622,00 Kč;
19.05/2017
bere na vědomí vyjádření Ing. arch. Petra Sovy ze dne 09.10.2017 včetně jeho osobního prohlášení o
jeho vůli nadále spolupracovat na projektu, návrh usnesení RM ze dne 20.11.2017 k informaci o
průběhu jednacího řízení bez uveřejnění navazující na architektonickou soutěž o návrh na přístavbu
základní školy a novostavbu sportovní haly ve Starém Plzenci včetně společného jednání Komise
strategického rozvoje a prezentace památek, Komise stavební, pracovní skupiny pro JŘBÚ a Ing. arch.
Petra Sovy dne 15.11.2017,
ukládá radě města pokračovat v jednacím řízení bez uveřejnění do doby předložení předběžného
variantního rozpočtu Ing. arch. Petrem Sovou a následného projednání v zastupitelstvu města;
19.06/2017
schvaluje návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2018, a to pro vodné částku 51,16 Kč/m3
bez DPH, pro stočné částku 33,47 Kč/m3 bez DPH;
19.07/2017
bere na vědomí došlou žádost subjektu o dotaci,
schvaluje na doporučení rady města a sportovní komise poskytnutí dotace TJ Spartak Sedlec z.s.
(oddíl rychlostní kanoistiky) ve výši 100.000 Kč a
schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s tímto subjektem v předloženém
znění;
19.08/2017
schvaluje název nové ulice K Loděnici v katastrálním území Sedlec u Starého Plzence, s vymezením
ulice dle přiložené mapy;
19.09/2017
bere na vědomí usnesení finančního výboru č. 16/2014 – 2018 ze dne 25.10.2017;
19.10/2017
vydává obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o regulaci provozování hazardních her;

19.11/2017
schvaluje návrh stanov družstva Bytové družstvo "ANDREJŠKY - družstvo", IČ: 26367947, se
sídlem Starý Plzenec, Masarykovo náměstí čp. 121, v předloženém znění,
deleguje starostku města Bc. Vlastu Dolákovou, jakožto zástupkyni města, na členskou schůzi Bytové
družstvo "ANDREJŠKY - družstvo", která se bude konat dne 27.11.2017;
19.12/2017
stanoví v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., nové výše měsíčních odměn neuvolněným
členům ZM takto:
a) člen rady města
6.758 Kč,
b) předseda výboru či komise
3.379 Kč,
c) člen výboru či komise
2.816 Kč,
d) člen zastupitelstva
1.690 Kč.
Odměny v těchto nových výších se neuvolněným členům ZM poskytnou od 01.01.2018;

Bc. Vlasta Doláková v. r.
starostka

Bc. Václav Vajshajtl v. r.
místostarosta
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