Usnesení
z 25. zasedání Zastupitelstva města Starého Plzence
konaného 17.09.2018 od 17.00 hodin ve Starém Plzenci
Zastupitelstvo města

25.01/2018
bere na vědomí informaci starostky města o plnění usnesení z předchozích zasedání;
25.02/2018
zřizuje Fond vodohospodářské infrastruktury,
schvaluje Statut fondu vodohospodářské infrastruktury;
25.03/2018
bere na vědomí usnesení finančního výboru č. 20/2014 - 2018 ze dne 10.09.2018;
25.04/2018
bere na vědomí Rozbor hospodaření 1-7/2018;
25.05/2018
schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města
na rok 2018 ke zvýšení celkových příjmů o 7.930.310,11 Kč a ke zvýšení celkových výdajů
o 12.192.096,00 Kč, dále dochází ke změně financování ve výši 4.261.785,89 Kč,
25.06/2018
schvaluje rozpočet Fondu vodohospodářské infrastruktury 2018 v předloženém znění, s příjmy
ve výši 5.020.100,00 Kč a výdaji ve výši 5.020.000,00 Kč;
25.07/2018
bere na vědomí informaci určeného zastupitele o současném stavu návrhu Územního plánu Starý
Plzenec po veřejném projednání, které proběhlo dne 25.05.2017 v sále Lidového domu ve Starém
Plzenci;
25.08/2018
bere na vědomí
a) Předběžný rozpočet předložený Ing. arch. Petrem Sovou na přístavbu základní školy
a novostavbu sportovní haly ve Starém Plzenci
b) Cenovou nabídku Ing. arch. Petra Sovy na zpracování příslušných stupňů projektové
dokumentace na „přístavbu základní školy a novostavby sportovní haly ve Starém Plzenci“
c) Stanovisko Komise strategického rozvoje a prezentace památek k realizaci záměru
d) Stanovisko Stavební komise k realizaci záměru
e) Stanovisko Stavební komise k předběžnému rozpočtu na přístavbu základní školy
a novostavbu sportovní haly ve Starém Plzenci
f) Stanovisko finančního výboru města k realizaci záměru
g) Návrh financování přístavby základní školy a novostavby sportovní haly ve Starém Plzenci,
souhlasí v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „Zákon“),
v souladu se Soutěžním řádem České komory architektů ze dne 24. dubna 1993, v platném znění,
v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb, o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných
ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení § 1772 až 1779 zákona
č.89/2012, občanský zákoník v návaznosti na výsledek architektonické soutěže o návrh se zadáním
veřejné zakázky na vypracování úplné projektové dokumentace k realizaci stavby s názvem
„Přístavba školy a novostavba sportovní haly“ v jednacím řízení bez uveřejnění za cenu
4.997.000,00 Kč bez DPH Ing. arch. Petru Sovovi, Ve Střešovičkách 15, Praha 6, IČ 03648362, ČKA
04055;

25.09/2018
souhlasí s podáním žádosti Ministerstvu kultury ČR o dotaci na „Projekt záchrany kulturní památky
hrad Radyně ve Starém Plzenci“ z Programu záchrany architektonického dědictví pro rok 2019
a zavazuje se ke spolufinancování projektu z rozpočtu města v minimální výši 30 % povinné
spoluúčasti z celkových nákladů projektu;
25.10/2018
schvaluje uzavření Dodatku č. 5 Smlouvy o úvěru č. 2798/05/LCD ze dne 27.09.2005 s Českou
spořitelnou, a. s.;
25.11/2018
schvaluje dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6/2018-010/18/0381/1 ze dne 09.04.2018 na stavbu
„Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“ s firmou EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1,
IČ: 45274924 v předloženém znění, jehož předmětem jsou méněpráce na stavbě;
25.12/2018
nesouhlasí s prodejem pozemků parc. č. 1045/11 a parc. č. 1793 v k. ú. Starý Plzenec z důvodu
záměru zachování veřejné prostupnosti na pozemcích ve vlastnictví města podle návrhu nového
územního plánu;
25.13/2018
schvaluje, v návaznosti na přijatá usnesení ZM č. 12.09/2012, 13.07/2012 a Smlouvu
č. KSK/606/2012 o uzavření budoucí kupní smlouvy na nemovitost ze dne 28.06.2012, prodej části
pozemku parc. č. 343/187 v k. ú. Starý Plzenec oddělenou geometrickým plánem č. 2832-2096/2017
s novým parc. č. st. 2265 o výměře 5 m2 v k. ú. Starý Plzenec zastavěný stavbou trafostanice,
za schválenou kupní cenu 500 Kč za m2 společnosti ČEZ Distribuce, a. s. IČO: 24729035;
25.14/2018
schvaluje poskytnutí finančních odměn členům finančního výboru, kontrolního výboru, školské
a kulturní komise, komise pro občanské a sociální záležitosti, stavební komise, komise strategického
rozvoje a prezentace památek a lesní komise, kteří nejsou členy zastupitelstva města, za výkon funkce
členů výborů a komisí v roce 2018 ve výších podle návrhů předsedů výborů a komisí, v předloženém
znění;
25.15/2018
pověřuje radu města schválením smlouvy o dílo na služby mezi městem Starý Plzenec
a Ing. arch. Petrem Sovou, Ve Střešovičkách 15, 169 00 Praha 6, IČ: 03648362, jejímž předmětem
je vypracování úplné projektové dokumentace k realizaci stavby s názvem „Přístavba školy a
novostavba sportovní haly“ za cenu 4.997.000,00 Kč bez DPH;

Ing. Vlasta Doláková v. r.
starostka města

Bc. Václav Vajshajtl v. r.
místostarosta
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