Usnesení
z 23. zasedání Zastupitelstva města Starého Plzence
konaného 18.06.2018 od 17.00 hodin ve Starém Plzenci
Zastupitelstvo města

23.01/2018
bere na vědomí informaci starostky města o plnění usnesení z předchozích zasedání;
23.02/2018
ukládá určenému zastupiteli prosazovat v návrhu územního plánu variantu B návrhu průmyslové
zóny, který je přílohou tohoto usnesení a v tomto smyslu připravit vypořádání námitek a připomínek
týkajících se pozemků označených v návrhu ÚP jako plocha 034-Z navržených v návrhu ÚP pod
způsobem využití VD – drobná a řemeslná výroba,
23.03/2018
bere na vědomí návrh usnesení a odůvodnění Ing. Jana Ereta ke změně vypořádání námitek
a připomínek týkajících se průmyslové zóny;
23.04/2018
bere na vědomí závěrečný účet města za rok 2017 a souhlasí s celoročním hospodařením města
v roce 2017 bez výhrad;
23.05/2018
bere na vědomí Rozbor hospodaření 1-4/2018;
23.06/2018
schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města
na rok 2018 ke zvýšení celkových příjmů o 3.744.632,42 Kč a ke zvýšení celkových výdajů
o 5.022.266,00 Kč, dále dochází ke změně financování ve výši 1.277.633,58 Kč;
23.07/2018
bere na vědomí výsledek hospodaření společnosti PRONAP s.r.o. za rok 2017, finanční plán pro rok
2018 a vyhodnocení finančního plánu za rok 2017;
23.08/2018
bere na vědomí došlé žádosti subjektů o dotaci,
schvaluje na doporučení rady města a sportovní komise poskytnutí dotace Házenkářskému klubu
Bohemia Sekt Starý Plzenec ve výši 54.000 Kč, SK Starý Plzenec z.s. ve výši 228.000 Kč
a TJ Spartak Sedlec z.s. (oddíl rychlostní kanoistiky) ve výši 94.000 Kč a
schvaluje uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s těmito subjekty v předloženém znění;
23.09/2018
schvaluje záměr aktualizovat Akční plán 2016-2019, který je součástí schváleného Programu rozvoje
města Starý Plzenec,
ukládá radě města zajistit aktualizaci Akčního plánu 2016-2019,
bere na vědomí informaci o podání žádosti o dotaci z dotačního programu „Zaměstnanost“, prioritní
osa 4 „Efektivní veřejná správa“ na tvorbu a aktualizaci strategických dokumentů města, vzdělávání
úředníků a zavádění nových komunikačních nástrojů směrem k občanům města;
23.10/2018
souhlasí s ponecháním akcií společnosti KANALIZACE a VODOVODY Starý Plzenec, a. s.,
v majetku města Starý Plzenec;
23.11/2018
schvaluje Pravidla pro navrhování a udělování ocenění „Osobnost města Starý Plzenec“ včetně
formuláře nominace na ocenění v předloženém znění;

23.12/2018
souhlasí s koupí nabízených celých pozemků parc. č. 472/3, parc. č. 474/1, parc. č. 478/1, parc.
č. 478/7, parc. č. 676/6, parc. č. 1459/18, parc. č. 1459/19, parc. č. 1459/21, parc. č. 1459/22 a části
pozemku parc. č. 471/4 odděleného dle Geometrického plánu č. 2835-40/2018 s novým označením
parc. č. 471/13 o výměře 296 m2, vše v k. ú. Starý Plzenec od xxxxxxxxxxx, za cenu 40 Kč za m2;
23.13/2018
souhlasí s koupí části o velikosti cca 1 000 m2 pozemku parc. č. 1920 o celkové výměře 5 902 m2
v k. ú. Starý Plzenec, která bude následně oddělena geometrickým plánem na náklady kupujícího,
od spoluvlastníků xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, za navrženou cenu 115 Kč za m2;
23.14/2018
bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 23.03.2018;
23.15/2018
bere na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Radyně za rok 2017, Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření ÚSC DSO Mikroregionu Radyně za rok 2017 a Protokol o schválení účetní závěrky
Mikroregionu Radyně za rok 2017;
23.16/2018
bere na vědomí směrový dopravní průzkum Technická zpráva - červen 2018;
23.17/2018
bere na vědomí Rozhodnutí Ministerstva životního prostřední č.j. MZP/2018/331 ze dne 26.04.2018
o zamítnutí odvolání proti rozhodnutí Krajského úřadu Plzeňského kraje, odboru životního prostřední
č.j. PK-ŽP/1303/18 ze dne 19.01.2018 ve věci výsledku zjišťovacího řízení k záměru I/20 Obchvat
Losiná;

Ing. Vlasta Doláková v. r.
starostka města

Bc. Václav Vajshajtl v. r.
místostarosta
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