Usnesení
z 20. zasedání Zastupitelstva města Starého Plzence
konaného 11.12.2017 od 17.00 hodin ve Starém Plzenci
Zastupitelstvo města

20.01/2017
bere na vědomí složení slibu nového člena zastupitelstva města Mgr. Bc. Hany Stýblové;
20.02/2017
bere na vědomí informaci starostky města o plnění usnesení z předchozího zasedání;
20.03/2017
bere na vědomí Rozbor hospodaření 1-10/2017;
20.04/2017
bere na vědomí usnesení finančního výboru č. 17/2014 - 2018 ze dne 06.12.2017;
20.05/2017
schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města
na rok 2017 ke zvýšení celkových příjmů o 1.200.007,36 Kč a ke snížení celkových výdajů
o 3.575.642,86 Kč, dále dochází ke změně financování ve výši -4.775.650,22 Kč, dále schvaluje
rozpočtové opaření Fondu rozvoje bydlení v předloženém znění.
20.06/2017
stanovuje radě města
a) rozsah pro provádění rozpočtových opatření do výše 200 tis. Kč objemu rozpočtových prostředků
v jednom případě,
b) rozsah pro provádění rozpočtových opatření na příjem veškerých dotací a výdaje (přeposílání)
„průtokových“ dotací, u kterých město zprostředkovává dotaci pro příspěvkové organizace města přes
svůj rozpočet, tj. u dotací, kde není město ani poskytovatelem ani konečným příjemcem dotace,
ale pouze zprostředkovatelem převodu finančních prostředků.
20.07/2017
schvaluje rozpočet města na rok 2018 ve znění předloženého návrhu, tj.
- s rozpočtovými příjmy ve výši 97.699.239,00 Kč a celkovými příjmy 99.729.239,00 Kč, tj. včetně
příjmů do fondů města a převodů z fondů (převody mezi účty),
- s rozpočtovými výdaji ve výši 138.275.400,00 Kč a celkovými výdaji 140.305.400,00 Kč, tj. včetně
převodů do fondů města (převody mezi účty);
20.08/2017
schvaluje rozpočty sociálního fondu, fondu rozvoje bydlení, krizového fondu a lesního fondu na rok
2018 ve znění předloženého návrhu;
20.09/2017
schvaluje rozpočtový výhled města na období 2019 – 2023 v předloženém znění;
20.10/2017
souhlasí s prominutím dvou pohledávek města podle přiložených návrhů v úhrnné výši 79.480 Kč
z důvodu jejich nevymahatelnosti;
20.11/2017
vydává, obecně závaznou vyhlášku č. 4/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, v předloženém znění;

20.12/2017
bere na vědomí výsledek ankety, při které bylo doručeno 9 nominací na „Osobnost města Starý
Plzenec“,
uděluje za rok 2017 ocenění dle návrhu školské a kulturní komise, a to Františku Hrochovi
in memoriam za celoživotní dílo a Jitce Sutnarové za mimořádné aktivity ve prospěch občanů města,
ukládá radě města dopracovat pravidla pro navrhování a udělování ocenění „Osobnost města Starý
Plzenec“ pro další roky;
20.13/2017
schvaluje Smlouvu o převodu technické infrastruktury a pozemku mezi městem Starý Plzenec
a společností STREICHER, spol. s r.o. Plzeň, IČ: 14706768, včetně zápisu o převedení 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 1,- Kč ve znění předloženého návrhu;
20.14/2017
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 2018;
20.15/2017
schvaluje 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;
20.16/2017
schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1343/21 v k. ú. Starý Plzenec Aloisi Klepsovi za cenu 200 Kč
za m2, která bude oddělena geometrickým plánem na náklady žadatele, za podmínky neomezení
přístupu ani příjezdu do chatové lokality, zachování stávající účelové komunikace v dostatečné šíři
a respektování ochranného pásma elektrických a telekomunikačních sítí;
20.17/2017
bere na vědomí žádost manželů Gabriely a Martina Rákosníkových o prodej části pozemku parc.
č. 320, za účelem stavby přízemního domku o výměře 100 m2 na pozemku ve svém vlastnictví,
vše v k. ú. Sedlec u Starého Plzence,
nesouhlasí s prodejem části pozemku do doby schválení nového územního plánu, z důvodu
komplexního řešení celé lokality
20.18/2017
bere na vědomí žádost Michala Škarvana o prodej pozemku parc. č. 1708 k. ú. Starý Plzence,
za účelem sloučení državy pozemků v jeho vlastnictví a chovu zvěře,
nesouhlasí, s prodejem pozemku parc. č. 1708 na základě vyjádření příslušných odborů městského
úřadu, z hlediska územního plánu, z důvodu udržitelnosti vody v krajině a ochrany předmětné lokality;
20.19/2017
schvaluje poskytnutí finančních odměn ve výších po 3.000 Kč členům finančního výboru ZM Josefu
Sutnarovi a Ing. Liboru Červenému a po 2.800 Kč členům kontrolního výboru ZM Josefu Dvořákovi,
Václavu Frantovi a Miroslavu Hlaváčovi za výkon funkce v roce 2017;
20.20/2017
volí ve smyslu ustanovení § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, občana města Václava
Háka přísedícím Okresního soudu Plzeň – jih na další čtyřleté období;
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20.21/2017
vydává novou vnitřní směrnici č. 3/2017 „Pravidla pro hospodaření se sociálním fondem města“
v předloženém znění s účinností od 01.01.2018;
20.22/2017
schvaluje návrh vyjádření města Starý Plzenec jako dotčeného územně samosprávného celku
k oznámení o posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní
prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) v předloženém znění k záměru I/20 Losiná
obchvat,
pověřuje starostku města odesláním vyjádření odboru životního prostředí Krajského úřadu Plzeňského
kraje v požadované lhůtě, tj. nejpozději do 18.12.2017;

Bc. Vlasta Doláková v. r.
starostka města

Bc. Václav Vajshajtl v. r.
místostarosta
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