Usnesení
z 18. zasedání Zastupitelstva města Starého Plzence
konaného 30.11.2020 od 17.00 hodin ve Starém Plzenci
Zastupitelstvo města

18.01/2020
bere na vědomí informaci tajemníka MěÚ o plnění usnesení z předchozích zasedání;
18.02/2020
bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 14/2018 - 2022 konaného dne 26.11.2020;
18.03/2020
bere na vědomí zprávu přednesenou Markem Vávrou o průběhu jednání se zástupci oslovených
zájemců o stavbu supermarketu na pozemku bývalého sběrného dvora na pozemcích parc. č. 63/1,
63/3, 63/6 a 63/7 v k.ú. Starý Plzenec,
souhlasí s možností využití pozemků města parc. č. 63/1, 63/3 63/6 a 63/7 v k.ú. Starý Plzenec pro
výstavbu obchodního zařízení,
ukládá radě města pokračovat v jednání v návaznosti na usnesení ZM 05.11/2019 a výsledku ankety
se zájemci na pozemcích parc. č. 63/1, 63/3, 63/6 a 63/7 v k.ú. Starý Plzenec v souladu s výzvou
výstavby supermarketu ze dne 09.05.2020;
18.04/2020
schvaluje aktualizovaný plán investic na rok 2020 ve verzi 7.2 s poníženou částkou u bodu 2 na
4.695.000 Kč, to znamená seznam jednotlivých investičních akcí a celkové výdaje všech těchto akcí
dohromady, jejichž maximální výše je stanovena rozpočtem města na rok 2020. Výše výdajů
jednotlivých akcí a jejich termíny jsou orientační a mohou se operativně měnit dle potřeby;
18.05/2020
schvaluje návrh kalkulace ceny vodného a stočného pro rok 2021, a to pro vodné částku 49,00 Kč/m3
bez DPH a pro stočné částku 46,50 Kč/m3 bez DPH;
18.06/2020
schvaluje částku nájemného pro rok 2021 ve výši 5.288.989 Kč bez DPH, z toho 498.053 Kč bez
DPH nájemné za pitnou vodu a 4.790.936 Kč bez DPH nájemné za odpadní vodu;
18.07/2020
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 2021;
18.08/2020
schvaluje v souladu s článkem 13.2 b) a d) Smlouvy o nájmu a provozování vodovodů a kanalizací,
uzavřenou dne 21. 9. 2016 mezi městem Starý Plzenec a Vodárnou Plzeň, Plán výkonových ukazatelů
na rok 2021, obsahující Plán čištění akumulačních nádrží, údržby vodojemů 2021, Plán preventivní
kontroly úniků na vodovodní síti 2021, Plán revize kanalizace – stokové sítě 2021, Plán čištění
kanalizace – stokové sítě 2021, Plán preventivní údržby významných zařízení VDJ a ČS 2021, Plán
preventivní údržby významných zařízení ČOV Starý Plzenec II 2021;
18.09/2020
bere na vědomí informace místostarosty Vávry o postupu cyklostezky Starý Plzenec - Šťáhlavy;

Ing. Vlasta Doláková v. r.
starostka

Marek Vávra v. r.
místostarosta

