Usnesení
z 29. zasedání Zastupitelstva města Starého Plzence
konaného 28.03.2022 od 17.00 hodin ve Starém Plzenci
Zastupitelstvo města

29.01/2022
bere na vědomí informaci předsedy kontrolního výboru o plnění usnesení z předchozích zasedání;
29.02/2022
bere na vědomí podklady předložené společností STREICHER, spol. s r.o. Plzeň ve věci projektu
„Finkovo pole“ a související investice nové dopravní infrastruktury, která si vyžádá změnu Územního
plánu Starý Plzenec,
ukládá radě města jednat o dalších variantách dopravního napojení lokality „Finkovo pole“,
ukládá radě města zajistit odborně vedené veřejné projednání ve věci dopravního napojení lokality
„Finkovo pole“;
Termín: do 30.06.2022
29.03/2022
bere na vědomí návrhy a připomínky občanů k navrženým variantám koncepce dopravy,
ukládá radě města zajistit
a) posouzení všech připomínek občanů ve spolupráci se zpracovatelem koncepce dopravy
b) samostatné veřejné projednání upraveného návrhu koncepce dopravy;
29.04/2022
žádá v současné nelehké situaci:
1. Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, příspěvkovou organizace Plzeňského kraje,
2. Plzeňský kraj,
o poskytnutí maximální součinnosti ve věci ubytování uprchlíků postižených válkou na Ukrajině v
prostorách stavby čp. 533 ve Starém Plzenci (objekt bývalé SÚSPK);
29.05/2022
bere na vědomí zápis z jednání finančního výboru č. 26/2018 - 2022 konaného dne 22.03.2022;
29.06/2022
bere na vědomí Rozbor hospodaření 1-12/2021;
29.07/2022
schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2022 v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na
rok 2022 ke změně celkových příjmů o +28.777,00 Kč a ke změně celkových výdajů o +200.000,00
Kč, dále dochází ke změně financování ve výši +171.223,00 Kč, dále schvaluje rozpočtové opatření
Krizového fondu v předloženém znění;
29.08/2022
bere na vědomí informaci starostky o postupu akce „Přístavba základní školy a novostavba sportovní
haly ve Starém Plzenci“;
ukládá radě města:
a) vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele projektu na celou akci, tj. přístavbu ZŠ i novostavbu
sportovní haly v režimu nadlimitní veřejné zakázky;
b) zajistit úpravu rozpočtu na r. 2022, střednědobého výhledu na r. 2023 – 2027 a úpravu a
doplnění termínů realizací akcí v plánu investic;

29.09/2022
bere na vědomí došlé žádosti subjektů o dotaci,
schvaluje na doporučení Rady města a Sportovní komise poskytnutí dotace HK Bohemia Sekt Starý
Plzenec z.s. ve výši 55.000 Kč, SK Starý Plzenec z.s. ve výši 240.000 Kč a TJ Spartak Sedlec z.s.
v souhrnné částce 198.000 Kč a
schvaluje uzavření Veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotací s těmito subjekty v předloženém znění;
29.10/2022
schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace mezi městem a Plzeňským krajem, jejímž
předmětem je poskytnutí dotace ve výši 232.695 Kč na zajištění dopravní obslužnosti Plzeňského
kraje v roce 2022, v předloženém znění;
29.11/2022
schvaluje Koncepci cestovního ruchu se zaměřením na marketingovou strategii;
29.12/2022
bere na vědomí Vyhodnocení Akčního plánu 2016 - 2019 stávajícího Programu rozvoje města včetně
aktualizace Akčního plánu 2020 – 2023 a ukládá radě města reklamaci díla;
29.13/2022
schvaluje realizaci participativních projektů č. 7, 5, 3 a částečnou realizaci projektu č. 1 k realizaci
z participativního rozpočtu, v pořadí určeném anketou;

Ing. Vlasta Doláková v. r.
starostka

Marek Vávra v. r.
místostarosta
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