Usnesení

z 31. zasedání Zastupitelstva města Starého Plzence
konaného 29.08.2022 od 17.00 hodin ve Starém Plzenci

Zastupitelstvo města
31.01/2022

bere na vědomí informaci předsedy kontrolního výboru o plnění usnesení z předchozích zasedání;
31.02/2022

bere na vědomí zápis zjednání finančního výboru č. 28/2018-2022 konaného dne 22.08.2022;
31.03/2022

schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2022 ve verzi předloženého znění V0.4, kterým dochází v rozpočtu
města na rok 2022 ke změně celkových příjmů o +8.901.731,56 Kč a ke změně celkových výdajů o
+4.741.000,00 Kč, dále dochází ke změně financování ve výši -4.160.731,56 Kč;
31.04/2022
schvaluje aktualizovaný plán investic na rok 2022 ve verzi 4.1, to znamená seznam jednotlivých
investičních akcí a celkové výdaje všech těchto akcí dohromady, jejichž maximální výše je stanovena
rozpočtem města na rok 2022. Výše výdaj u jednotlivých akcí a jejich termíny jsou orientační a mohou
se operativně měnit dle potřeby;
31.05/2022

schvaluje nový Jednací řád Zastupitelstva města Starý Plzenec s účinností od 01.01.2023,
v předloženém znění;
31.06/2022

vydává obecně závaznou vyhlášku o zřízení městské policie ve Starém Plzenci, v předloženém znění;
31.07/2022

schvaluje Vyhodnocení Akčního plánu 2016-2019 stávajícího Programu rozvoje města včetně
aktualizace Akčního plánu 2020-2023;
31.08/2022

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 2023 a
zavazuje se ke spolufinancování projektu z rozpočtu města ve výši povinné spoluúčasti z celkových
nákladů projektu;
31.09/2022

schvaluje vydání potvrzení pro souhlasné prohlášení, že bylo vydrženo vlastnické právo k částem
pozemku města parc. č. 237/61 v k. u. Sedlec u Starého Plzence dle geometrického plánu č. 106112/2021 nově oddělených a označených jako pozemek pare. č. st. 931 pod částí stavby ve vlastnictví
žadatele a parc. č. 237/179 zaplacené části ^^^^B^^^B, zaplocených a užívaných v dobré víře
od koupě nemovitosti roku 2007;
31.10/2022
schvaluje koupi pozemku >arc. č. 237/141 v k. u. Sedlec u Starého Plzence, od ^^^^^^^B, trvalý

pobyt

výši l,00 Kč;

nar. ^^^^^B, za symbolickou kupní cenu ve

31.11/2022

schvaluje, v souladu s usnesením ZM č. 05.14/2019 ze dne 29.04.2019 a ^oudem_yrčenou
nabyvatelkou, uzavření Kupní smlouvy s ^^^^^^^^^^^^^^^^BB' nar- ^^^^^B; trvalý
pobyt ^^^^^^BB^^^^I na koupi pozemků pare. č. 1729/3 a pare. č. 1732/3 v k. u. Starý
Plzenec, za stanovenou kupní cenu ve výši 60 Kč za m2;

Marek Vávra v. r.
místostarosta

Ing. Vlasta Doláková v. r.
starostka
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