Usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva města Starého Plzence
konaného 12.12.2018 od 17.00 hodin ve Starém Plzenci
Zastupitelstvo města
02.01/2018
bere na vědomí informaci starostky města o plnění usnesení z předchozích zasedání;
02.02/2018
bere na vědomí zápis finančního výboru č. 1/2018 - 2022 ze dne 05.12.2018;
02.03/2018
bere na vědomí Rozbor hospodaření 1-10/2018;
02.04/2018
schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2018 v předloţeném znění, kterým dochází v rozpočtu města
na rok 2018 ke změně celkových příjmů o 594.641,85 Kč a ke změně celkových výdajů
o -18.730.000,00 Kč, dále dochází ke změně financování ve výši -19.324.641,85 Kč;
02.05/2018
schvaluje rozpočet města na rok 2019 ve znění předloţeného návrhu, tj.
- s rozpočtovými příjmy ve výši 108.413.744,37 Kč a celkovými příjmy 118.453.744.37 Kč, tj. včetně
příjmů do fondů města a převodů z fondů (převody mezi účty),
- s rozpočtovými výdaji ve výši 136.101.000,00 Kč a celkovými výdaji 146.141.000,00 Kč, tj. včetně
převodů do fondů města (převody mezi účty);
02.06/2018
schvaluje rozpočty sociálního fondu, fondu rozvoje bydlení, krizového fondu, lesního fondu a fondu
vodohospodářské infrastruktury na rok 2019 ve znění předloţeného návrhu;
02.07/2018
schvaluje střednědobý výhled rozpočtu města na období 2020 – 2024 v předloţeném znění;
02.08/2018
stanovuje ve smyslu ustanovení § 104 odst. 1 zákona o obcích kompetence v samostatné působnosti
zvoleným místostarostům pro volební období 2018-2022 takto:
Marku Vávrovi, uvolněnému místostarostovi, který zastupuje starostku města v době její
nepřítomnosti a v době, kdy nevykonává funkci, dále vykonávání působnosti pro oblast:
- Rozpočet a financování,
- Mikroregion Radyně,
- Investiční a neinvestiční akce města,
- Spolupráce s odbory MěÚ,
- Komise rady města,
- Doprava,
- Dotace,
- Zakázky města,
- JSDH Sedlec a Starý Plzenec,
- Inventarizace,
- Ţivotní prostředí,
- Spolky, mládeţ, sport a volný čas,
Bc. Václavu Vajshajtlovi, neuvolněnému místostarostovi vykonávání působnosti pro oblast:
- Jednání s Policií ČR,
- Jednání s jednatelkou společnosti PRONAP s.r.o.,
- Sběrný dvůr odpadů,
- Příspěvkové organizace města – školy,
- Příprava a zpracování podkladů a usnesení rady města;

02.09/2018
bere na vědomí informace o BD Andrejšky,
deleguje pro volební období 2018 – 2022 starostku Ing. Vlastu Dolákovou do představenstva, přičemţ
podepisování dokumentů za představenstvo můţe delegovat na jinou osobu, a Václava Háka
do kontrolní komise, jako zástupce města v Bytovém druţstvu „ANDREJŠKY – druţstvo“ se sídlem
Masarykovo nám. 121, 332 02 Starý Plzenec, IČ: 26367947;
02.10/2018
deleguje starostku Ing. Vlastu Dolákovou jako zástupce města na valné hromady společnosti
KANALIZACE A VODOVODY Starý Plzenec, a. s., se sídlem Smetanova 195, 332 02 Starý Plzenec,
IČ: 61778079, konané v průběhu volebního období 2018 – 2022;
02.11/2018
deleguje starostku Ing. Vlastu Dolákovou jako zástupce města na valné hromady Mikroregionu
Radyně se sídlem Masarykovo náměstí 121, 332 02 Starý Plzenec, IČ: 61778079, konané v průběhu
volebního období 2018 – 2022 a stanovuje náhradníka místostarostu Marka Vávru;
02.12/2018
vydává, obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromaţďování,
sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů, v předloţeném znění;
02.13/2018
schvaluje návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2019, a to pro vodné částku 45,91 Kč/m3
bez DPH, pro stočné částku 34,18 Kč/m3 bez DPH;
02.14/2018
schvaluje částku nájemného pro rok 2019 ve výši 5.300.497 Kč, z toho 2.002.933 Kč nájemné
za pitnou vodu a 3.297.564 Kč nájemné za odpadní vodu;
02.15/2018
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 2019;
02.16/2018
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
2019, obsahující Plán čistění akumulačních nádrţí, údrţby vodojemů 2019, Plán preventivní kontroly
úniků na vodovodní síti 2019, Plán revize kanalizace – stokové sítě 2019, Plánu čistění kanalizace
– stokové sítě 2019, Plán preventivní údrţby významných zařízení VDJ a ČS 2019, Plán preventivní
údrţby významných zařízení ČOV Starý Plzenec II 2019;
02.17/2018
schvaluje Plán financování a realizace obnovy vodohospodářské infrastruktury města Starý Plzenec
na období 2019-2028;
02.18/2018
schvaluje Plán rozvoje sportu města Starý Plzenec, v předloţeném znění;
02.19/2018
schvaluje, v souladu s usnesením ZM č. 05.18/2015 a Smlouvy o smlouvě budoucí o uzavření kupní
smlouvy a smlouvy o právu stavby č. 9120047058 „Starý Plzenec, pozemek parc. č. 341/167“, prodej
části pozemku parc. č. 341/167 oddělenou geometrickým plánem č. 2856-472/2017 označenou novým
parc. č. st. 2277 o výměře 5 m2, vše v k. ú. Starý Plzenec, zastavěný stavbou trafostanice,
za stanovenou kupní cenu 2.940 Kč dle Znaleckého posudku č. 65/20665/2018 ze dne 02.08.2018,
společnosti ČEZ Distribuce, a. s. IČO: 24729035;
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02.20/2018
nesouhlasí s převodem pozemku parc. č. 275/1 v k. ú. Sedlec u Starého Plzence do doby schválení
nového územního plánu;
02.21/2018
schvaluje poskytnutí finančních odměn členům komise pro projednávání přestupků, kteří nejsou členy
zastupitelstva města, za výkon funkce členů komise v roce 2018 ve výších podle návrhu předsedkyně
komise pro projednávání přestupků, v předloţeném znění;
02.22/2018
stanoví v souladu s nařízením vlády č. 202/2018 Sb., nové výše měsíčních odměn neuvolněným
členům ZM takto:
a) neuvolněný místostarosta
35.535 Kč,
b) člen rady města
7.897 Kč,
c) předseda výboru či komise
3.948 Kč,
d) člen výboru či komise
3.290 Kč,
e) člen zastupitelstva
1.974 Kč.
Odměny v těchto nových výších se neuvolněným členům ZM poskytnou od 01.01.2019;
02.23/2018
vydává novou vnitřní směrnici č. 5/2018 „Pravidla pro poskytování příspěvku na úpravu zevnějšku“
v předloţeném znění s účinností od 01.01.2019;
02.24/2018
bere na vědomí informaci určeného zastupitele o stavu procesu schvalování nového územního plánu
města Starý Plzenec;
02.25/2018
souhlasí s podáním ţádosti o dotaci do programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Rozvoj regionů,
Podprogram Podpora obcí s 3 001 aţ 10 000 obyvateli, na akce
a) „Oprava místní komunikace Vrchlického ulice Starý Plzenec“,
b) „Obnova víceúčelového školního hřiště u ZŠ a MŠ Starý Plzenec, Sedlec 81“;

Ing. Vlasta Doláková v. r.
starostka města

Marek Vávra v. r.
místostarosta
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