
 
 

U s n e s e n í 
z 11. zasedání Zastupitelstva města Starého Plzence, 

konaného 15.02.2012 od 17:30 hodin v aule Základní školy Starý Plzenec   
 
 

Zastupitelstvo města  
 
 
11.01/2012 
schvaluje vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2012 o změně obecně závazné vyhlášky č. 1/2011     
o místních poplatcích v předloženém znění; 
 
 
11.02/2012 
schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Šárkou Tittelbachovou o budoucí směnné smlouvě, jejímž 
předmětem je zamýšlená směna části pozemku města parc. č. 341/64 za pozemky Ing. Tittelbachové 
parc. č. 331/60, 331/76 a 341/234 v k. ú. Starý Plzenec vázaná na realizaci stavby „III/180 26 Průtah 
Starý Plzenec, Radyňská ul. – rekonstrukce“,  v předloženém znění;  
 
 
11.03/2012 
schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Jiřím Tetzelim o budoucí směnné smlouvě, jejímž předmětem je 
zamýšlená směna části pozemku města parc. č. 123/4 za pozemky Ing. Tetzeliho parc. č. 123/8 a část 
parc. č. 123/1 v k. ú. Starý Plzenec vázaná na realizaci stavby „III/180 26 Průtah Starý Plzenec, 
Radyňská ul. – rekonstrukce“,  v předloženém znění;  
 
 
11.04/2012 
ruší zčásti usnesení č. 25.08/2010 ze dne 27.09.2010 tj. souhlas s prodejem pozemků města parc.         
č. 343/179 a 345/89  v k. ú. Starý Plzenec bez náhrady; 

 
 

11.05/2012 
souhlasí s úhradou nákladů vlastního podílu města na realizaci stavby ,,III/180 26 Průtah Starý 
Plzenec, Radyňská ul. –  rekonstrukce“, skládajících se z  30% celkových uznatelných nákladů               
a ze všech neuznatelných nákladů této akce,  z rozpočtu města a v tomto smyslu  
schvaluje „Čestné prohlášení statutárního orgánu žadatele o zajištění vlastních prostředků“ 
v předloženém znění; 
 
 
11.06/2012 
schvaluje „Čestné prohlášení statutárního orgánu žadatele“, jehož obsahem je závazek města, že 
nejméně po dobu 8 let po realizaci stavby ,,III/180 26 Průtah Starý Plzenec, Radyňská ul. –  
rekonstrukce“ nepřevede majetek nabytý z finančních prostředků Státního fondu dopravní 
infrastruktury do vlastnictví třetích osob a že zajistí, aby tento majetek mohl být po uvedenou dobu      
i po jejím uplynutí trvale bezplatně užíván k určenému účelu,  v předloženém znění; 
 
 
11.07/2012 
bere na vědomí informaci o činnosti Mikroregionu Radyně a o novém způsobu přerozdělování 
finančních prostředků z dotací jednotlivým obcím schváleném valnou hromadou mikroregionu dne 
13.12.2011; 
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11.08/2012 
bere na vědomí informaci o současném stavu v soudním řízení mezi městem a společností HALLU- 
Centrum, s. r. o., 
 
 
11.09/2012  
bere na vědomí informaci o aktuálním stavu v přípravě realizace investičních akcí „ Kanalizace Malá 
Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec“ a „Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci“, 
schvaluje „Čestné prohlášení“, jehož obsahem je společné  prohlášení města a projektanta společnosti 
D-Plus projektová a inženýrská,  a. s. o shodě projektové dokumentace k zadání stavby na akci 
„Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV Starý Plzenec“ s projektovou dokumentací 
ověřenou za podmínek uvedených v rozhodnutích vydaných Magistrátem města Plzně a Městským 
úřadem Starý Plzenec, v předloženém znění, 
souhlasí se změnou v uplatňování DPH na akce „ Kanalizace Malá Strana, Sedlec a rozšíření ČOV 
Starý Plzenec“ a „Rozšíření vodovodní sítě v Sedlci“ podle usnesení rady města č. 83 ze dne 
15.02.2012; 
 
 
11.10/2012  
bere na vědomí  informaci místostarosty o záměru dokončení výměny oken a dveří a zateplení pláště 
a střechy budovy Mateřské školy Starý Plzenec za využití dotačních prostředků z Operačního 
programu životního prostředí, 
souhlasí s podáním žádosti o dotaci a s realizací této akce v případě poskytnutí finančních prostředků; 
 
 
11.11/2012 
bere na vědomí  informaci starostky města o podání žádosti na Ministerstvo financí ČR  o finanční 
příspěvek na výměnu oken a zateplení budovy Základní školy Starý Plzenec, 
souhlasí s realizací této akce v případě poskytnutí finančních prostředků; 
 
 
11.12/2012 
opravuje své usnesení č. 08.04/2011 ze dne 21.11.2011 tak, že 
souhlasí s prodejem pozemku parc. č. 527/14 v k. ú. Starý Plzenec za cenu 120 Kč za m2 Kateřině 
Vodrážkové. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
             Bc. Vlasta Doláková v. r.                                                        Bc. Václav Vajshajtl v. r.  
                       starostka                                                                       místostarosta 
 


