
 

 

 

U s n e s e n í 

z 26. zasedání Zastupitelstva města Starého Plzence  

konaného 10.03.2014 od 17:00 hodin ve Starém Plzenci  
 

 

 

Zastupitelstvo města  

 

 

26.01/2014  

bere na vědomí rozbor hospodaření města k 31.12.2013; 

 

26.02/2014  

schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 v předloženém znění, kterým dochází v rozpočtu města na 

rok 2014 k navýšení celkových příjmů o 5.161.000 Kč a celkových výdajů o 4.135.590 Kč; 

 

26.03/2014  

bere na vědomí usnesení finančního výboru č. 1/2014 ze dne 03.03.2014;  

 

26.04/2014  

bere na vědomí  

a) znalecký posudek č. 825-22/2014 Stanovení hodnoty společnosti PRONAP, s. r. o.,  Smetanova 

218, IČ 25248111 zpracovaný společností APOGEO Esteem, a. s., 

b) plán restrukturalizace a ekonomických opatření zpracovaný společností PRONAP, s. r. o., 

schvaluje uzavření smlouvy o úvěru č. 0335949429 s Českou spořitelnou, a. s. v předloženém znění, 

jejímž předmětem je poskytnutí úvěru městu k financování splácení dluhů společností PRONAP,         

s. r. o., vyplývajících z původní smlouvy o úvěru č. 3894/05/LCD uzavřené 30. 12. 2005                      

a následně uzavření smlouvy o půjčce ve výši poskytnutého úvěru se společností PRONAP, s. r. o. 

s dobou splatnosti do roku 2021, 

souhlasí 

a) s navýšením kontokorentního úvěru společnosti PRONAP, s. r. o. ze stávající částky 1,5 mil. Kč     

na částku 3 mil. Kč podle předloženého investičního záměru a nabídky ČSOB,  

b) s pořízením investic společností PRONAP, s. r. o., tj.  CNC obráběcího centra, kompresoru a nové 

kanalizační přípojky v areálu společnosti podle předloženého investičního záměru v maximální výši     

4 mil. Kč; 

 

26.05/2014  

souhlasí s možným prodejem až 100% podílu města ve společnosti PRONAP, s. r. o. v případě 

výskytu vážného zájemce o jeho koupi s tím, že si vyhrazuje rozhodnutí o výši kupní ceny; 

 

26.06/2014  

souhlasí  se zadáním zpracování koncesního projektu pro účely volby optimální varianty nastavení 

provozu vodohospodářské infrastruktury města Starý Plzenec společnosti Allowance, s. r. o.; 

 

26.07/2014  

volí, ve smyslu ustanovení § 64 zákona č. 6/2002 Sb.,  občana města Václava Háka  přísedícím 

Okresního soudu Plzeň-jih další čtyřleté období; 

 

26.08/2014  

souhlasí  s prodejem pozemku parc. č. 1345/27 v k. ú. Starý Plzenec Haně Scheenové za cenu 200 Kč 

za m
2
; 

 

26.09/2014  

souhlasí s koupí pozemku parc. č. 237/73 v k. ú. Starý Plzenec od společnosti Skanska, a. s. za cenu 

95 Kč za m
2
; 
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26.10/2014  

souhlasí  s koupí pozemku parc. č. 237/3 v k. ú. Starý Plzenec, vedeného v katastru nemovitostí na LV 

č. 1096, za cenu 150 Kč za m
2
; 

 

26.11/2014  

souhlasí se směnou nově oddělených pozemků města parc. č. 123/14 a 123/15 za nově oddělené 

pozemky Ing. Tetzeliho parc. č. 123/8, 123/11, 123/12, 123/13 a 123/17 v k. ú. Starý Plzenec s tím, že 

za rozdíl ve výměře směnovaných pozemků uhradí Ing. Tetzeli městu 91.500 Kč; 

 

26.12/2014  

ruší své usnesení č. 10.03/2012 ze dne 25.01.2012 v odstavci a) a   

souhlasí s rovnocennou směnou nově odděleného pozemku města parc. č. 341/240 za pozemky        

Ing. Tittelbachové parc. č. 331/60, 331/76, 331/80 a 341/234 v k. ú. Starý Plzenec a s bezúplatným 

nabytím věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě k části směňovaného pozemku parc.                

č. 341/240 vymezené geometrickým plánem;   

 
26.13/2014  

souhlasí  se směnou pozemků města parc. č. st. 35/1 a st. 35/2 včetně jejich součástí a příslušenství,    

tj. zejména bytových domů čp. 23 a  čp. 495, za pozemek parc. č. 2160/1 ve vlastnictví Milana 

Linharta, vše v k. ú. Starý Plzenec; 

 

26.14/2014  

stanoví, v souladu s novelizovaným nařízením vlády č. 37/2003 Sb.,  nové výše měsíčních odměn 

neuvolněným členům ZM takto: 

a) člen rady města:  ..............................................  1.910 Kč, 

b) předseda výboru či komise: .............................  1.560 Kč, 

c) člen výboru či komise: .....................................  1.380 Kč, 

d) člen zastupitelstva: ..............................................  660 Kč. 

Odměny v těchto nových výších se neuvolněným členům ZM poskytnou od 01.04.2014; 

 

26.15/2014  

bere na vědomí informaci Ing. Sobotové o výběru zpracovatele nového územního plánu města - 

společnosti HaskoningDHV Czech Republik, spol. s r. o.;   

 

26.16/2014  

bere na vědomí informaci starostky města o průběhu realizace staveb „Kanalizace Malá Strana, 

Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec“ a „Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci“; 

 

26.17/2014  

schvaluje  název nové ulice „Pod Dálnicí“ na pozemcích parc. č. 529/8, 529/14, 529/15, 541/30, 

541/43, 541/44, 541/45, 541/46, 541/47, 541/48, 541/49, 541/50, 551/12, 551/20, 551/24, 551/109, 

551/118 a 551/120 v k. ú. Starý Plzenec. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

                  Bc. Vlasta Doláková v. r.                                         Bc. Václav Vajshajtl v. r. 

                           starostka                                                              místostarosta 

 

 


