Usnesení
ze 4. zasedání Zastupitelstva města Starého Plzence
konaného 18.02.2019 od 17.30 hodin ve Starém Plzenci
Zastupitelstvo města

04.01/2019
bere na vědomí informaci starostky města o plnění usnesení z předchozích zasedání;
04.02/2019
souhlasí s rovnocennou směnou celých pozemků města parc. č. 2041 a 2043 a části pozemku parc. č.
2044, která bude geometricky oddělena podle odhadu obvyklé ceny směňovaných nemovitostí, za celé
pozemky parc. č. 1309/1, 1309/5, 1342/36, 1308/1, 1309/2, 1309/7, 1312/4, 1312/5 ve vlastnictví XxX
XXXX, vše v k. ú. Starý Plzenec;
04.03/2019
souhlasí s bezúplatným nabytím pozemku parc. č. 551/24 v k. ú. Starý Plzenec pod komunikací od
Ministerstva obrany České republiky;
04.04/2019
bere na vědomí došlou žádost subjektu o dotaci,
schvaluje na základě podepsaného Memoranda o spolupráci, poskytnutí dotace Římskokatolické
farnosti Starý Plzenec ve výši 250.000 Kč,
schvaluje uzavření Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace s Římskokatolickou farností Starý
Plzenec, IČ: 49182374, se sídlem: Třebízského náměstí 1, 332 02 Starý Plzenec, v předloženém
znění;
04.05/2019
bere na vědomí zápis z jednání kontrolního výboru konaného dne 23.01.2019 a zápis o provedené
kontrole č. 1/2019,
ukládá tajemníkovi zajistit návrh nápravných opatření k zajištění údržby místních komunikací;
04.06/2019
bere na vědomí informaci určeného zastupitele o stavu procesu schvalování nového územního plánu
města Starý Plzenec;
04.07/2019
bere na vědomí informaci Marka Vávry o podání žádosti o dotaci na MMR Podpora obnovy
sportovní infrastruktury – Obnova školního hřiště Základní škola a mateřská škola Starý Plzenec,
Sedlec 81 schválené ZM číslem usnesení 02.25/2018,
bere na vědomí informaci Marka Vávry o podání žádosti o dotaci „Podpora vybudování a
modernizace sportovišť v roce 2019“ z rozpočtu Plzeňského kraje na opravu povrchu a nákup
vybavení multifunkčního hřiště na pozemku parc. č. 249/1 v katastrálním území Starý Plzenec, bývalé
DTJ,
bere na vědomí informaci Marka Vávry o podání žádosti o dotaci „Významné investice do sportovišť
Plzeňského kraje“ z rozpočtu Plzeňského kraje na výměnu prvků pro Skatepark a výstavbu
parkourového hřiště na pozemku parc. č. 249/1 v katastrálním území Starý Plzenec, bývalé DTJ,
souhlasí s užíváním pojmenování sportovního areálu „Areál sportu pro neorganizované děti“ na
pozemcích parc. č. 349/1, 371/1, 349/2, 371/2, 370/1, 371/3 v katastrálním území Starý Plzenec;
04.08/2019
bere na vědomí informace starostky města z jednání Mikroregionu Radyně;
04.09/2019
bere na vědomí informace starostky města o postupu projektu „Přístavba základní školy a novostavba
sportovní haly ve Starém Plzenci“;

04.10/2019
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi městem a Plzeňským krajem, jejímž
předmětem je poskytnutí dotace ve výši 227.250 Kč na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského
kraje v roce 2019 v předloženém znění;

Ing. Vlasta Doláková v. r.
starostka města

Marek Vávra v. r.
místostarosta
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