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Aktuální výpis z KN předmětných nemovitostí a čestné prohlášení o užív. nemovitostí

Poskytnutí dotací, tzv. víceletých grantů v rámci Čtyřletého dotačního programu odboru kultury
jednotlivým žadatelům

Bezúplatný převod nově vytvořeného pozemku parc. č. 8471/10 k. ú. Plzeň z vlastnictví ČR ÚZSVM do majetku města Plzně
Řešení financování Plzeňské filharmonie, o.p.s. (IČO 25224662) v souladu s usnesením ZM P č.
630/IV./2 ze dne 15. 11. 2007

Žádost o dotaci z Reg. operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Sportovněrelaxačního centra Štruncovy sady – Pivovar – Roudná, II. etapa“
M uzeum designu a životního stylu v Plzni – projektový záměr v rámci kandidatury na titul
Evropské hlavní město kultury 2015
Záměr budoucího majetkoprávního vypořádání v k.ú. Lhota u Dobřan s p. Josefem Polívkou v
souvislosti se stavbou "Lhota splašková kanalizace"
Žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt úspory energie v
budovách užívaných Církevním gymnáziem Plzeň
Žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekty úspory energie
v budovách 26. a 34. ZŠ Plzeň
Bezúplatný převod pozemků p.č. 10991/3,4 k.ú. Plzeň od ČR, správa PF ČR
Záměr SBSK - p.č. 1590/11, 1588/16,24, k.ú. Skvrňany - PYRAM IDA

Prodej pozemku parc. č. 1705/7 k.ú. Valcha - Petr Brych
Prodej částí pozemku ul. Zábělská 7-11 (pozemky pod okapovým chodníčkem)
Rozhodnutí o právu města Plzně odstoupit od kupní smlouvy na prodej bytu - Z. Schlehoferová
Odkoupení nemovitého majetku, a to nově vzniklého pozemku p.č. 1399/6 k.ú. Doubravka z
vlastnictví ZZ Plzeň - Doubravka do majetku města Plzně
Přijetí nadačního příspěvku z Nadačního fondu Naděje třetího tisíciletí
Změna původního usnesení ZM P č. 152 ze dne 10. 4. 2008 ve věci uzavření konečných smluv v
souvislosti se stavbou BD M ajerova ul., Ja-Vo s.r.o.
Záměr města získat pozemek p.č. 8414/98 k.ú. Plzeň pro stavbu Prodloužení tramvajové trati na
Borská pole
Uzavření směnné smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí směnné se spol. InterCora – Bory,
s.r.o. v k.ú. Plzeň
Přijetí nadačního příspěvku z Nadačního fondu Naděje třetího tisíciletí
Předložení projektů k bezbariérové trase na rok 2011
Směna částí pozemků v k. ú. Božkov pro investiční výstavbu Rekonstrukce komunikace K
Hrádku v Plzni – manž.Sommerovi
Žádosti o podporu v rámci Operačního programu Životní prostředí pro projekt Rekonstrukce
rybníků na Lhoteckém potoce
Podání žádosti o podporu projektu ZOO a BZ - Rozšíření Enviromentálního centra Lüftnerka
terénní učebny - "Stopy člověka v přírodě" z OP ŽP
Prodej nemovitostí Pražská 37
Změna trvalé správy nemovitého majetku vedeného v Příloze č. 3 Statutu
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na části pozemků v k.ú. Plzeň se spol. RWE
GasNet, s.r.o. za účelem rekonstrukce regulační stanice plynu
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Prodej volné nebytové jednotky na adrese M ohylová 111, Plzeň
Prodej volné nebytové jednotky na adrese Guldenerova 27, Plzeň
Prodej volné nebytové jednotky na adrese nám. M íru 7, Plzeň
Uzavření smluvních vztahů a dodatku ke SOSBK se spol. P.R.S. - lokalita Zelený trojúhelník
Uzavření konečných kupních smluv na koupi TI a pozemků v souvislosti s výstavbou
AUTOSALON A SERVIS V PLZNI, Borská ul.
Výkup garáže pro stavbu komunikace „I/20 Jasmínová - Sušická” – manželé Šilhovi
Směna garáže pro stavbu komunikace „I/20 Jasmínová - Sušická” – manželé Kolaříkovi
Směna garáže pro stavbu komunikace „I/20 Jasmínová - Sušická” – manželé Chudáčkovi
Směna garáže pro stavbu komunikace „I/20 Jasmínová - Sušická” – manželé Nešporovi
Směna garáže pro stavbu komunikace „I/20 Jasmínová - Sušická” – p. Teska
Směna garáže pro stavbu komunikace „I/20 Jasmínová - Sušická” – manželé Růžičkovi
Směna garáže pro stavbu komunikace „I/20 Jasmínová - Sušická” – manželé Perglerovi
Výsledky urbanisticko architektonické soutěže – „Světovar“
M andát na změnu Územního plánu města Plzně v lokalitě Švabiny v mimořádném režimu
Rozpočet města Plzně na rok 2011 včetně rozpočtového výhledu v letech 2012 - 2014
Žádost o dotaci pro akci „Tůně na Vyhlídce – revitalizace slepého ramene Úslavy“
Žádost o dotaci pro akci „Kanalizace Litice – Štěnovická“
Schválení podmínek dotace pro projekt „M odernizace 6. M Š v návaznosti na její EVVO
zaměření“ z ROP JZ
Uzavření budoucích smluvních vztahů s manž. Šafaříkovými v souvislosti s výstavbou Obytná
zóna „U Hřiště“ Plzeň – Bukovec
Výkup pozemku pod stavbou komunikace V Podlesí, k.ú. Radčice - manželé Bouzkovi
Řešení bytové situace mž. R. Beňákové a Š. Pušky, bytem v Plzni, Resslova 21

Změna usn. ZM P č. 508 ze dne 16. 9. 2010 a usn. RM P č. 920 ze dne 24. 6. 2010 (výkup 2
sloupů v k. ú. Skvrňany)
Směna pozemků v k.ú. Červený Hrádek u Plzně - Ing. Benešová
Uznání vydržení vlastnického práva k části pozemku parc. č. 752 v k.ú. Červený Hrádek u Plzně
– paní Příhodová
Zpracování souborné publikace Dějiny Plzně od počátku města do současnosti
Přijetí dotace z ROP JZ pro projekt „M odernizace 6. M Š v návaznosti na její EVVO zaměření“
Prodej bytu - I. vlna - 2. nabídka ve 3 měsících - mž. M lynárčikovi
Uzavření SoBSK se sdružením Junák na část pozemku p.č. 8176/26, k.ú. Plzeň
Zrušení usnesení ZM P č. 165 ze dne 8. 4. 2010 ve věci uzavření budoucí smlouvy kupní Rekonstrukce ulice Ve Višňovce a stavba opěrné zdi
Statut a Jednací řád Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZM P
Poskytnutí dotace z rozpočtu Odboru sociálních služeb M M P pro rok 2011 na zajištění
asistované individuální dopravy zdravotně handicapovaných osob
Uzavření dohody o zániku věcného předkupního práva na nemovitostech v k. ú. Plzeň (p. Ing.
Klempera, pí Ing. Smolařová)
Výkup pozemku v k. ú. Radobyčice do vlastnictví města Plzně v souvislosti se skončenou IA
„Prodloužení Úhlavského kanalizačního sběrače“ – p. Černý
Směny nemovitostí pro veřejně prospěšné stavby "Retenční nádrž Vinice" a "Park se
sportovním zařízením na Vinicích včetně Horního Lochotína"
M ajetkové vypořádání mezi městem a spol. BROWN RAY a.s. a SESIVA s.r.o. a FO-lokalita
Borská pole-Zelený trojúhelník-jih.
Prodej pozemků p.č. 5303/30,32,33, k.ú. Plzeň - UBX Plzeň s.r.o.
Prodej pozemku p.č. 3/2 v k.ú. Skvrňany ZŠ M artina Luthera, s.r.o.
Žádost o příspěvek na opravu cyklistické stezky z rozpočtu SFDI
Zruš. usn. RM P č.70 ze dne 14.1.2010,o přij.dot.z ROP na proj.,Sport-rel.cen. ŠS–piv.–
Roudná,I.et."a schv. žád. o dot.z ROP na proj.„Relax centrum ŠS"
Prodej garáže a pozemku p.č. 3134/126 mž. Chaloupkovým
Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 3158/3 k.ú. Bolevec paní Stříbrné a panu Stříbrnému.
Prodej pozemků p.č. 11158/1,2 a p.č. 11159, vše k.ú. Plzeň, panu Zieglerovi.
Prodej pozemku p.č. 965/6, k.ú. Radčice u Plzně - ČEZ Distribuce a.s.
Prodej pozemku p.č. 281/17, k.ú. Hradiště u Plzně - ČEZ Distribuce a.s.
Prodej pozemku st. 2912, k.ú. Valcha, obchodní spol. ČEZ Distribuce, a.s.
Uzavření SoBSK na budoucí prodej části pozemku p.č. 1850/79, k.ú. Valcha, obchodní
společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
Uzavření SoBSK - p.č. 232/183, k.ú. Lobzy - M UDr. Vítovcová
Darování NB ze SITM P Krajskému ředitelství policie Plzeňského kraje v rámci projektu
"Bezpečné město"
Darování "Změny č. 2 Územního plánu M ěsto Touškov - Rozšíření skládky odpadů Chotíkov" z
ÚKRM P M ěstu Touškov
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Výkup pozemků v k. ú. Radobyčice v souvislosti s ukončenou IA „Prodloužení Úhlavského
kanalizačního sběrače“ – pí Brunátová, pí Nolčová
Odkoupení pozemku v k.ú. Bolevec od pí. Šmídové pro stavbu ,,SILNICE II/231 PLZEŇ, ul.
28. října, BÍLÁ HORA (v km 0,6-1,6 dle PD DÚR) Část III.“.
Směna pozemků v k.ú. Radčice u Plzně - p. Petr Lang
Architektonicko urbanistická soutěž na řešení bloku „Americká – Denisovo nábřeží – Sirková“
Podání návrhu na zrušení Nadačního fondu pro sociální aktivity občanů města Plzně a
rozpočtové opatření
Poskytnutí dotací z grantového programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání
Poskytnutí dotací na podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeže
Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory handicapovaných sportovců
Poskytnutí finančních prostředků v rámci Grantu na podporu kulturních projektů pro rok 2011
jednotlivým žadatelům
Žádost o podporu z nadace Proměny pro projekt „Revitalizace Jiráskova náměstí v Plzni“
Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy
Dopravní základna Plzeňských městských dopravních podniků, a.s.
Smlouvy o smlouvách budoucích kupních na TDI a pozemky v souvislosti s výstavbou
„Lokalita rodinných domů Újezd“, investor paní Vladimíra Bradová
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na TI pro stavbu „NOVOSTAVBA BYTOVÝ
DŮM “ na částech pozemků v k.ú. Plzeň - ATELIER A CZ s.r.o.
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí darovací mezi městem Plzní a OM EGA TRANS spol. s
r.o. na části pozemků parc. č. 2377 a 2378, k.ú. Plzeň 4
Zástavní smlouvy k nemovitostem pro zajištění pohledávky města za IRHOS spol. s r.o.
Výkup pozemku p.č. 11251/13, k.ú. Plzeň, z vlastnictví ČR - SS Jeneč, st. podnik v likvidaci, do
majetku města Plzně
Výkup pozemku parc.č. 998/6, k.ú. Doubravka - p. Ing. Pavel Nosek
Výkup pozemků parc.č. 13233, 12500/1 a parc.č. 12496, vše k.ú. Plzeň - Plzeňský Prazdroj a.s.
Výkup nově vzniklého pozemku p.č. 1098/305, k.ú. Křimice - pí Bártová, pí Horčičková
Prodej pozemku p.č. 476/6, k.ú. Doudlevce, mž. Hudecovým
Prodej nově vzniklých pozemků v k.ú. Chotěšov manželům Slaninovým
Prodej pozemku p.č. 8595/25, k.ú. Plzeň - manželé Houškovi
Prodej pozemků p.č. 709, p.č. 855/4, p.č. 873/2, k.ú. Radobyčice - p. Diviš
Prodej pozemku p.č. 12351/22, k.ú. Plzeň - ČZS Plzeň - Roudná
Prodej pozemků v k.ú. Plzeň - "Dům pohádek" - společnosti POL PRODUCTION s.r.o.
Řešení dluhu mž. Jandíkových, oba byt. v Plzni, Částkova 49, vyplývajícího z „Kupní smlouvy,
zástavní smlouvy a sml. o zříz. předkup. práva věcného“
M ajetkové řešení nevyužitého movitého majetku města – darování
Změna správce nemovitého majetku, budovy GRASSO – Zátiší, bez č.p., spolu s pozemkem
parc. č. 1059/2 v k.ú. Skvrňany
Poskytnutí finančního příspěvku Hasičskému záchrannému sboru PK na nákup nové cisternové
automobilové stříkačky v roce 2011
Poskytnutí finančního příspěvku Zdravotnické záchranné službě PK v roce 2011
Odsouhlasení „Strategické studie způsobu provozování a správy vodovodů a kanalizací města
Plzně v letech 2016 – 2025“
Rozpočtové opatření OI M M P na rok 2011 a úpravy rozpočtového výhledu v letech 2012 - 2014
Zadání veřejné zakázky na úvěr ve výši do 150 mil. Kč
Zvýšení základního kapitálu společnosti Parking Plzeň s.r.o. nepeněžitým vkladem města a
změna stanov společnosti
Přijetí dotace na digitalizaci kina v M ěšťanské besedě pro rok 2011
Uzavření smluv o smlouvách budoucích v souvislosti s výstavbou "RD NA POZEM KU 201/31
v k.ú. LOBZY", stavebníci FO
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na TDI - stavba Areál Borská ul. v Plzni – soubor
polyfunkčních staveb, investor Destiny House, s.r.o.
Odkoupení pozemku v k.ú. Bolevec od manželů Vokáčových pro stavbu ,,SILNICE II/231
PLZEŇ, ul. 28. října, BÍLÁ HORA“
Výkup částí pozemků v k.ú. Božkov pro stavbu „III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice, Plzeň
2 - Božkov“
Výkup pozemku p. č. 2196, k. ú. Skvrňany, dotčeného IA Nový atletický stadion města Plzně
(umístění kanalizačního řadu) - p. Ing. Šitra a pí Šupíková
Prodej bytu č. 947/13, Guldenerova 25, Plzeň, panu Schambergerovi - II. vlna, 2. nabídka ve 3
měsících
Nakládání s pozemky v k.ú. Koterov - ulice Pod Chalupami
Prodej pozemku p.č. 634, k.ú. Smědčice, panu Ing. Krátkému
Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 8362/6, k.ú. Plzeň, spol. M EI Properties, a.s.
Změna usnesení ZM P ve věci uzavření SOSBK - JUNÁK
Nakládání s pozemkem p.č. 18/1, k.ú. Křimice - pí Feřtová
Nakládání s pozemky p.č. 232/248, p.č. 232/175, k.ú. Lobzy - pí Pajmová
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Rozhodnutí o žádosti pana Kubalíka o vrácení zálohy složené na účet města Plzně v rámci
prodeje nemovitostí na adrese Karlova 24, Plzeň
Rozhodnutí o právu města Plzně odstoupit od kupní smlouvy na prodej bytu - M . Kopecká
Darování lístkovnic z VNITŘ M M P M ěstské Charitě Plzeň
Poskytnutí neinvestičních dotací z grantového programu Plzeň – univerzitní město
Dopravní základna Plzeňských městských dopravních podniků, a.s. (PM DP)
Členství města Plzně v asociaci evropských měst pro kulturu Les Rencontres
Udělení Ceny města Plzně Prof. RNDr. M UDr. Jaroslavu Slípkovi, DrSc.
EIB - čerpání 2. tranše z úvěrového rámce 2 mld. Kč
EIB - dodatek č. 1 k Finanční smlouvě
Poskytnutí finančního daru Policii České republiky, Krajskému ředitelství policie Plzeňského
kraje, na pořízení transportního vozidla včetně vybavení
Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy
Žádost Tělocvičné jednoty Sokol Plzeň I. o poskytnutí dotace z FŽP M P na projekt "Pokácení a
odborné prořezání stromů"
Žádosti 89. M Š Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŽP M P na projekt „Pohádkový park
- pokračování"
Změna způsobu implementace Programu rozvoje města Plzně
Prominutí pohledávky za nájemné v nájemní smlouvě č. 2008/000110/NS uzavřené dne 7. 2.
2008 se společností BC LI, s.r.o.
Prominutí nevymahatelných pohledávek z nájemného a služeb spojených s užíváním bytů a
nebytových prostor
Uzavření smlouvy směnné v souvislosti se stavbou „Cyklistické a pěší propojení Plzeň Chotíkov“ se společností FORTIS-DB, spol. s r.o.
Výkup poz. p.č.1157/3 v k.ú. Doubravka pro realizaci stavby "Stavební úpravy M asarykovy
ulice"
Směna pozemků s panem Pavlem Samcem v k.ú. Radčice u Plzně a následné svěření získaných
pozemků do správy M O Plzeň 7
Uzavření směnné smlouvy na směnu pozemků p.č. 20/5, 6, 7 za p.č. 18/6, k.ú. Lobzy, se
Stavebním bytovým družstvem mladých Plzeň
Prodloužení termínu vydání kolaudačního souhlasu - Plzeňské vysokoškolské koleje, s.r.o.
Negativní stanoviska ORP M M P k nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví města
Schválení smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II Jihoz. na realizaci projektu
„Relax centrum Štruncovy sady“
Poskytnutí dotace do oblasti sportu a tělovýchovy Nadaci sportující mládeže
Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na předání městského movitého a nemovitého
majetku k hospodaření PO v působnosti OŠM T
Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý majetek předaný k hospodaření
příspěvkovým organizacím - mateřským školám v působnosti M O
Souhrnné rozpočtové opatření navazující na vyhodnocení čerpání rozpočtu města Plzně k 30. 6.
2011
Uzavření smlouvy o revolvingovém úvěru ve výši max. do 150 mil. Kč
Přijetí dotace M V ČR v rámci IOP na projekt „Infrastruktura pro distribuci služeb
eGovernmentu“
Přijetí dotace pro akci „Bezbariérové úpravy v budově ÚM O Plzeň 3“
Přijetí daru od společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.
Prominutí poplatků z prodlení za nájemné a služby spojené s užíváním bytu
Poskytnutí finančních prostředků v rámci Čtyřletého grantového programu v oblasti kultury na
léta 2012 – 2015 jednotlivým žadatelům
Změna dotace poskytnuté z rozpočtu Odboru sociálních služeb M M P pro rok 2011 – NADĚJE,
o.s.
Kofinancování projektu „TOTEM – Dům napříč generacemi“, který byl dodatečně podpořen z
ROP NUTS II Jihozápad
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí na koupi TDI v souvislosti s výstavbou "Plzeň - Černice,
Velkoobchod s elektromateriálem", investor DABOK, s.r.o.
Odkoupení pozemku (PK) p.č. 578/1 v k.ú. Senec u Plzně od paní Pytlíkové pro stavbu "Silnice
II/231 Plzeň, ul. 28. října, Bílá Hora – III. etapa"
Zrušení usnesení ZM P č. 406/09 ve věci záměru uzavření smluv o budoucích smlouvách
kupních na TDI se společností I.R.S. Development, s.r.o.
Rozhodnutí o prohlášení vlastníka nemovitosti - pozemku p.č. 12615/30, k.ú. Plzeň 4
Úprava rozpočtového výhledu OI M M P v roce 2014 na základě přípravy zadávací dokumentace
pro výstavbu a následnou údržbu „Divadla Jízdecká“
Odměny pro členy výborů ZM P za II. pololetí 2011
Změna Rozhodnutí a Podmínek poskytnutí dotace z OPPI, Prosperita, výzva I. pro projekt
„Plzeňský vědecko technologický park II
Odsouhlasení záměru zadat VZ v jednacím řízení bez uveřejnění v rámci projektu „Plzeňský
vědecko technologický park II“ na dodatečné služby
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540/III/2
541/III
544/III/1,2
545/IV
546/III/1,2,3
547/III/1,2
548/III
549/III
550/III
551/III
552/III/1,2
553/III
554/III
555/IV/1,2
576/III
577/III/1
578/III/1
579/III/1
581/III/1
582/III/1
584/III/1
585/III
586/III
587/III
588/III
589/III
590/III
591/IV
592/III
593/III
594/II
595/III
596/III
597/III/1,2
598/III/1,2
599/III
603/III
606/III
608/III
609/III/1,2,3,4
610/III/2
611/III/1

Zaj. Rekons.a moder.úpravny vody Plzeň pro zajištění zákonem a normami požad.param.
zpracovávané vody pro Plzeň a další obcí zásobované z této úpravny
Poskytnutí finančních dotací na základě žádostí projednaných v Komisi pro partnerská města a
evropské záležitosti (KPM EZ)
Rezignace člena dozorčí rady PM DP, a.s. a návrh na volbu nového člena
Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů pro rok 2012 a
rozpočtový výhled 2013 - 2015
Rozpočtové opatření v souvislosti s výpadkem daňových příjmů v rozpočtu M M P a
jednotlivých městských obvodů
Příprava projektové dokumentace pro podání žádosti o dotaci na projekt "PVTP III"
Přijetí dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti
sociálně-právní ochrany dětí
Přijetí dotace na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám podle zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách, v platném znění
Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektu „Zateplení 11. ZŠ Baarova 31, Plzeň“
Stanovy společnosti Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.
Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti DOM INIK CENTRUM s.r.o.
Předložení žádosti o dotaci pro projekt Rekonstrukce lesní cesty Richardov
Změna Vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2001, o vytvoření a použití účelových prostředků
Fondu rozvoje bydlení, v platném znění
Dražba
Rozpočtové opatření spočívající ve stanovení odvodu odpisů z IF a ve zvýšení provozního
příspěvku 2. ZŠ, příspěvkové organizaci
Žádost 7. mateřské školy Plzeň, Kralovická 35, příspěvkové organizace, o poskytnutí finančního
příspěvku z FŽP M P na projekt "Prožitková zahrada"
Žádost Jezdeckého klubu Slavia VŠ Plzeň, o.s., o poskytnutí dotace z FŽP M P na projekt
„Zelená jízdárna“
Žádost Alpinum klubu Plzeň, o poskytnutí dotace z FŽP M P na projekt „Vydání výstavního
zpravodaje Alpinum klubu 2012“
Žádost 6. mateřské školy Plzeň, Republikánská 25, příspěvkové organizace, o poskytnutí
finančního příspěvku z FŽP M P na projekt „Zelená oáza radosti“
Žádost Západočeské univerzity v Plzni, o poskytnutí dotace z FŽP M P na projekt „Houbařská
poradna a výstava hub Plzeň 2011“
Žádost M ateřské školy kardinála Berana Plzeň, Žlutická 1694/2, 323 00 Plzeň, o poskytnutí
dotace z FŽP M P na projekt „Pohádková zahrada“
Změna účelu použití poskytnuté dotace č. P/III/13 České písni Plzeň, o.s. (IČ 45332932) v
rámci Grantu na podporu kulturních projektů pro rok 2011
Rozpočtové opatření - snížení rozpočtu Kanceláře ředitele ÚSO M M P a zvýšení rozpočtu
Správy hřbitovů a krematoria města Plzně, p. o.
Změny zřizovací listiny Správy hřbitovů a krematoria města Plzně, příspěvkové organizace
Použití rezervy FRR M P na kofinancování projektu „Rekonstrukce Kavárny a čajovny Kačaba“
Rozpočtové opatření v rozpočtu OSS M M P a poskytnutí dotace organizaci SPOLEČNOST
TADY A TEĎ, o.p.s.
Rozpočtové opatření v rozpočtu OSS M M P a poskytnutí dotace panu Radovanu Civiši
Výjimka ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na zajištění
Neposkytnutí finančních dotací v oblasti integrace cizinců a podpory menšinových aktivit z
rozpočtu Odboru sociálních služeb M M P
Neposkytnutí dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb M M P
Předložení závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Silnice I/27 za rok 2010
Projednání prominutí pohledávky za nájemné z nájemní smlouvy č. 2008/002271/NS – SŽDC
Použití prostředků FRR M P na opravu světelného signalizačního zařízení Slovanská M odřínová
Žádost o uzavření dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Václavou Kolářovou
s lhůtou splatnosti delší než 18 měsíců
Žádost o uzavření dohod o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s lhůtou splatnosti delší než
18 měsíců - poplatky z prodlení
Žádost o prominutí poplatku a úroku z prodlení za byt č. 7, Sokolská 44, Plzeň
Poskytnutí dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na rekonstrukci vnitřních prostor objektu bývalé
mateřské školy, M acháčkova 45, Plzeň
Prodej teplárenského zařízení (movitého a nemovitého majetku) obchodní společnosti Plzeňská
teplárenská, a.s., Plzeň
Úprava směrnice QS 61-14 Statut Fondu rezerv a rozvoje města Plzně
Rozpočtové opatření v návaznosti na vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění rozpočtu 2011
Zrušení Fondu pro financování projektu "Doplnění vodohospodářské infrastruktury" a
rozpočtové opatření související s financováním fondu v roce 2011
Rozpočet města Plzně na rok 2012 včetně rozpočtového výhledu na roky 2013 - 2015
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611/III/9
612/III
613/III
634/III
636/III
637/III
640/III
656/III
658/III/1
658/III/2
659/III/1
660/III
661/III
662/III
663/III
665/III
666/III
667/III
669/III
670/III
671/III

Rozpočet města Plzně na rok 2012 včetně rozpočtového výhledu na roky 2013 - 2015
Volba přísedící Okresního soudu Plzeň - město
Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města
Revize QI 63-03-09 Účast statutárního města Plzně ve veřejných dražbách a výběrových
řízeních (3. vydání)
Směna nemovitostí mezi městem Plzní a fyzickými osobami pro II. etapu stavby M ěstského
(západního) okruhu
Výkup pozemků v k.ú. Plzeň a k.ú. Doudlevce – tzv. výtopna Bory od společnosti Plzeňská
teplárenská, a.s.
Rozpočtové opatření v souvislosti s použitím příjmů z prodeje bytů obsazených uživateli
Uzavření dodatku č. 1 ke SoBSK z důvodu rozšíření předmětu bud. prodeje o další část poz. p.č.
2043/58 a části poz. p.č. 2043/21, 61, k.ú. Skvrňany
Ukončení smluvních vztahů dohodou - "Supermarket PLUS - Plzeň, Studentská ulice"
Ukončení smluvních vztahů dohodou - "Supermarket PLUS - Plzeň, Studentská ulice"
Ukončení smluvního vztahu dohodou - výstavba budovy znalostní ekonomiky na poz. p.č.
1093/9, k.ú. Doubravka
Změna termínů v SBSK - pozemky p.č. 832/1, 7, 8 a p.č. 5301/11, k.ú. Plzeň
Novela vyhlášky o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické
herní zařízení povolené M inisterstvem financí
Přijetí dotace na dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v hmotné
nouzi na rok 2011
Přijetí dotace na výplatu příspěvku na péči
Projednání odpuštění nájemného z NS č. 2007/005807/NS a úhrada nákladů vynaložených na
pořízení projektové dokumentace – HEGEM ON KL, spol. s r.o.
Přijetí finančního podílu od obce Chotěšov na opravu a zpevnění lesní cesty a instalaci čtyř
lavic a stolu v Chotěšově na Kalaberku
Členství města Plzně v asociaci AVIAM A - M ezinárodní asociace s přátelským vztahem k
loutkovému divadlu
Poskytnutí neinvestiční dotace Nadačnímu fondu pro kulturní aktivity občanů města Plzně
Rozpočtové opatření v rozpočtu BEZP M MP
Rozpočtové opatření v rozpočtu OSS M M P a poskytnutí investiční dotace

Prodlužovaná usnesení ZMP:
- usn. č. 601/II ze dne 3.10.2002 s termínem do 31.12.2011
p. M atoušová: Prodej spoluvlastnických podílů k pozemkům v k.ú. Bolevec
Ing. Kuglerová (PROP): Stavební bytové družstvo mladých (dále jen SBDM ) stále vlastní bytové jednotky (dále jen BJ) v
domech Krašovská 16-24. Na nabídku odkupu id. podílů k pozemkům pod byt. domy SBDM nereflektuje. Čeká se tedy, až
SBDM prodá BJ a poté jsou s nabídkou odkupu id. podílu k pozemku následně osloveni noví vlastníci.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2014.
- usn. č. 602/II ze dne 3.10.2002 s termínem do 31.12.2011
p. M atoušová: Prodej spoluvlastnických podílů k pozemkům v k.ú. Plzeň
Ing. Kuglerová (PROP): Stavební bytové družstvo mladých (dále jen SBDM ) stále vlastní bytové jednotky (dále jen BJ) v
domech Bzenecká 30-36. Na nabídku odkupu id. podílů k pozemkům pod byt. domy SBDM nereflektuje. Čeká se tedy, až SBDM
prodá BJ a poté jsou s nabídkou odkupu id. podílu k pozemku následně osloveni noví vlastníci.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2014.
- usn. č. 641/II ze dne 6.11.2003 s termínem do 1.1.2012
p. M atoušová: Bezúplatný převod nemovitého majetku z vl. ČR
Ing. Hasmanová: ÚZSVM dosud nevyhotovil darovací smlouvu, přestože je již žádáno od roku 2003 na základě usnesení ZM P č.
641 ze dne 6. 11. 2003.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 1.1.2014.
- usn. č. 163/III ze dne 8.4.2004 s termínem do 15.11.2011
p. M atoušová: Bezúplatný převod pozemků k.ú. Doubravka
Ing. Hasmanová: Smlouva ze strany PF ČR nebyla dosud vypracována.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 1.12.2014.
- usn. č. 171/II ze dne 8.4.2004 s termínem do 15.11.2011
p. M atoušová: Převod poz. do maj. města - Sdružení podnikatelů Kypta - Šístek
Ing. Hasmanová: Splněno částečně - smlouvy budoucí uzavřeny.
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Do současné doby investor nespolupracoval. V současné době již spolupracuje na uzavření konečných smluv, je nutno ještě
vyjádření správců a doložení podkladů a určení rozsahu přebíraného majetku atd.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 25.11.2013.
- usn. č. 377/II ze dne 17.6.2004 s termínem do 1.1.2012
p. M atoušová: Záměr města Plzně získat "Letiště Líně", z vlastnictví ČR - M O ČR
Ing. Hasmanová: V současné době M O nemá dořešeny majetkové vztahy v dané lokalitě, neboť čeká na výsledek soudního
jednání ve věci určení vlastnictví k historickému majetku.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2013.
- usn. č. 743/III ze dne 9.12.2004 s termínem do 31.12.2011
Ing. Rund: Integrovaný systém nakládání s komunálními odpady
Ing. Kozohorský: Usnesení splněno v odst. II. Souhlasí bod 1. usn. ZM P č. 209 ze dne 2.4.2009 a v bodě 4 - zajištěno smlouvou
mezi městem a PKS s.r.o. Dále je částečně splněn bod 2. a 3. odst. II. Souhlasí - návrhy vyhlášek připraveny a projednány v
souladu se Statutem přílohou č. 4 s výjimkou projednání v RM P a ZM P z důvodu neukončení výběrových řízení pořádané PKS
s.r.o. na subdodavatele služeb.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2013.
- usn. č. 116/II ze dne 10.3.2005 s termínem do 1.1.2012
p. M atoušová: Bezúplatný převod nem. majetku z vl. ČR - M V
Ing. Hasmanová: Policie zatím nerealizovala převod, neboť požaduje soustředit veškeré kauzy do jednoho materiálu - jedné
smlouvy. Probíhají intenzivní jednání, v současné době policie změnila i rozsah převodu, a to oproti původnímu rozsahu, který
byl již policií odsouhlasen.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 30.10.2013.
- usn. č. 441/III ze dne 8.9.2005 s termínem do 31.12.2011
Ing. Rund: Vyřaz. a odstranění nevyužitých objektů vodohosp. infrastruktury města umístěných v areálu ČOV I, Jateční 40
Bc. Soukup: Část objektu bude likvidována při výstavbě silnice I/20.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2012.
- usn. č. 587/III/1 ze dne 6.10.2005 s termínem do 9.1.2012
p. M atoušová: Uznání vlastn. práva k 1/4 (nedělené) nemovitosti v k.ú. Plzeň
Ing. Hasmanová: Oprávněné osoby budou opětovně vyzvány k jednání ohledně uznání vlastnictví ke 1/4 předmětných
nemovitostí. Budou-li i nadále nečinné, bude navrženo zrušení usnesení ZM P.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 7.7.2012.
- usn. č. 731/III ze dne 8.12.2005 s termínem do 31.12.2011
p. Zrzavecký: Příprava návrhu vyhlášky města Plzně o poplatku za komunální odpad podle zákona o odpadech
Ing. Vítová: Nebyl vybrán poskytovatel služeb, výběrové řízení pokračuje, po zpracování ceníku bude možné vydat vyhlášku o
poplatku podle zákona o odpadech.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 1.1.2013.
- usn. č. 503/III ze dne 7.9.2006 s termínem do 31.12.2011
p. M atoušová: Prodej pozemků v Šafaříkovo sadech - Spol. vlastníků M V
Ing. Kuglerová (PROP): S Policií ČR bylo v dané věci vedeno již několik jednání, přičemž na posledním v září 2011 bylo ze
strany Policie ČR přislíbeno, že bude podána nová žádost. Při projednávání nové žádosti v orgánech města pak bude usnesení
ZM P č. 503 bod II./2 zrušen (bod II./1 byl splněn). Policie ČR požaduje bezúplatný převod i s pozemky, které jsou řešeny M AJ
M M P a SVSmP.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2012.
- usn. č. 74/III ze dne 8.3.2007 s termínem do 31.12.2011
p. M atoušová: Prodej pozemků v k.ú. Bolevec - halové garáže Žlutická
Ing. Kuglerová (PROP): Chybí uzavřít 1 smlouvu - Josef M artinovský, r.č. 630225/XXXX. Kupní cena zaplacena. Poštovní
zásilky adresované na poslední známou adresu Žlutická 52, Plzeň, s výzvou k uzavření smlouvy se vrací s tím, že zde pan
M artinovský nebydlí. V evidenci obyvatel jiná adresa nezjištěna. V lednu 2012 bude odeslána opakovaná výzva p.
M artinovskému.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2012.
- usn. č. 157/III ze dne 12.4.2007 s termínem do 31.12.2011
p. M atoušová: Prodej pozemků parc. č. 10480/1,2,3, k.ú. Plzeň - p. Pecko
Ing. Kuglerová (PROP): Pokud do 31.12.2011 nepřijde žádost o prodloužení t ermínu, bude usnesení zrušeno.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.3.2012.
- usn. č. K-343/III/4 ze dne 14.6.2007 s termínem do 31.12.2011
M gr. Baxa: Budova Komorního divadla
Ing. Rund: Informativní zpráva bude předložena dne 19. 1. 2012 do ZM P.
Nositel doporučuje prodloužení kontrolního termínu do 17.2.2012.
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- usn. č. K-660/III ze dne 13.12.2007 s termínem do 31.12.2011
Ing. Šimák: Nabytí budovy č.p. 455, č.event. 12 v Plzni na Klatovské tř. a souvisejících pozemků do vlastnictví Statutárního
města Plzeň
Ing. Kozohorský: Dopisem č.j. SVSM P/2439/11/EN ze dne 9.2.2011 adresovaném Odboru nabývání majetku Ekonomického
úřadu M M P byla podána žádost o dořešení majetkoprávních vztahů k objektu Klatovská 12. Podle dostupných informací zatím
nebyl objekt Klatovská 12 převeden do vlastnictví M ěsta Plzně. Jednání vedoucí k bezplatnému převodu či odprodeji koordinuje
Odbor nabývání majetku M M P.
Nositel doporučuje prodloužení kontrolního termínu do 31.12.2012.
- usn. č. 345/III/2 ze dne 26.6.2008 s termínem do 31.12.2011
Ing. Šimák: Priority investic na státní silniční síti ve správě ŘSD ČR v městě Plzni na roky 2009 - 2011 s výhledem na další
období
Ing. Kozohorský: Plnění úkolu souvisí s uzavřením smlouvy města Plzně s ŘSD ČR o rekonstrukci mostu gen. Pattona dle
usnesení ZM P č. 131/2010 - lávka je podmiňující investicí. Tato smlouva nebyla uzavřena z důvodů na straně ŘSD. V 1. pololetí
r. 2012 má ŘSD předložit městu Plzeň nový návrh na spolupráci při rekonstrukci mostu gen. Pattona a problematika lávky (vč.
výběru nejvhodnější varianty) bude projednána s tímto materiálem souběžně.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2012.
- usn. č. K-533/III/1 ze dne 9.10.2008 s termínem do 31.12.2011
Ing. Rund: Koncepce sportu v Plzni
Ing. Kozohorský: V průběhu roku bylo postupováno v souladu s Koncepcí sportu, návrh nových ploch pro sport je projednáván v
rámci zpracování nového územního plánu, jehož zadání se v současné době projednává.
Nositel doporučuje prodloužení kontrolního termínu do 31.12.2012.
- usn. č. K-676/II ze dne 13.11.2008 s termínem do 31.12.2011
p. Zrzavecký: Jednotný počítačový systém pro zadávání a kontrolu veřejných zakázek
Ing. Kuglerová: Splněno.
Nositel doporučuje prodloužení kontrolního termínu do 31.12.2012.
- usn. č. K-711/II ze dne 11.12.2008 s termínem do 31.12.2011
Ing. Rund: Základní principy rozvoje území Plzeň – Jižní město
Ing. Kozohorský: Při vyjadřování k záměrům v lokalitě postupováno dle dokumentací a zásad uvedených v usnesení, v současné
době je projednáváno v rámci zadání nového územního plánu.
Nositel doporučuje prodloužení kontrolního termínu do 31.12.2012.
- usn. č. K-128/III ze dne 2.4.2009 s termínem do 31.12.2011
Ing. Rund: Vyřazení a odstranění nevyužitých objektů vodohospodářské infrastruktury umístěných v areálu ČOV I, Jateční 40,
Plzeň
Bc. Soukup: Část objektů bude likvidována v rámci stavby "Akce Čistá Berounka - část B - retenční nádrž ČOV".
Nositel doporučuje prodloužení kontrolního termínu do 31.12.2012.
- usn. č. 329/IV/3 ze dne 18.6.2009 s termínem do 31.12.2011
M gr. Baxa: M uzeum designu a životního stylu v Plzni – projektový záměr v rámci kandidatury na titul Evropské hlavní město
kultury 2015
Ing. Beneš: Splnění úkolu závisí na uskutečnění dohody s M inisterstvem kultury ČR.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2012.
- usn. č. 329/IV/4 ze dne 18.6.2009 s termínem do 31.12.2011
p. Zrzavecký: M uzeum designu a životního stylu v Plzni – projektový záměr v rámci kandidatury na titul Evropské hlavní město
kultury 2015
Ing. Kuglerová: Stále probíhají jednání s M K ČR, ještě nejsou domluveny podrobnosti spolupráce a realizace projektu.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2012.
- usn. č. K-364/III/2 ze dne 18.6.2009 s termínem do 31.12.2011
Ing. Šimák: Vyhodnocení provozu na Americké třídě po rekonstrukci
Ing. Kozohorský: Rekonstrukce křižovatky Belánka dosud nebyla zahájena, podle rozpočtových výhledů má být provedena v
roce 2013. Nelze proto zatím provést vyhodnocení provozu 6 měsíců po kolaudaci.
Nositel doporučuje prodloužení kontrolního termínu do 31.12.2013.
- usn. č. K-515/III ze dne 3.9.2009 s termínem do 30.11.2011
p. M atoušová: Výkup pozemku pro investiční akci M ěstský (západní) okruh - LV č. 7107 v k.ú. Skvrňany
Ing. Hasmanová: Vlastníci zapsaní na LV č. 7107 pro k.ú. Skvrňany jsou sdruženi ve Společenství vlastníků garáží, dle
rozhodnutí tohoto společenství má kupní smlouvu podepisovat jejich zplnomocněný zástupce na základě plných mocí (jedná s e o
125 plných mocí), tyto plné moci na vlastní žádost zajišťují p rostřednictvím svého právního zástupce, do dnešního dne se jim
nepodařilo shromáždit všechny - pro nečinnost některých vlastníků. Z tohoto důvodu nebylo možné smlouvu uzavřít.
Nositel doporučuje prodloužení kontrolního termínu do 30.11.2012.
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- usn. č. 624/IV/3 ze dne 15.10.2009 s termínem do 31.12.2011
p. Zrzavecký: Záměr budoucího majetkového řešení pro stavbu Prodloužení TT na Borská pole - TJ SLOVAN Spoje
Ing. Kuglerová: V rámci rozpočtu OI M M P jsou pro rok 2012 zapracovány finanční nároky na projektovou přípravu pro
vybudování náhradního hřiště pro TJ SLOVAN Spoje Plzeň. Prostředky na realizaci tohoto projektu budou nárokovány v rámci
sestavování rozpočtu na r. 2013 po upřesnění postupu výstavby.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2012.

- usn. č. K-639/III ze dne 15.10.2009 s termínem do 31.12.2011
p. M atoušová: Stanovení postupu při dalším schvalování prodejů NBJ v obch. zóně v M O Plzeň 2 ve smyslu vyhrazování p ředk.
pr. k těmto NBJ na 10 let od uzavření KS
Ing. Kuglerová (PROP): Smlouvy o zániku předkupního práva věcného jsou průběžně uzavírány. Z 37 kupních smluv na prodej
NBJ je u 20 případů uzavřena zmíněná smlouva. U zbývajících případů buď kupující ještě nedoplatil pohledávku z kupní
smlouvy nebo nereagoval na nabídku na předčasné zrušení předkupu.
Nositel doporučuje prodloužení kontrolního termínu do 31.12.2014.
- usn. č. 663/III ze dne 12.11.2009 s termínem do 31.12.2011
M gr. Baxa: Souhlas s odstraněním a vyřazením nemovitého maj.ve vlastnictví města Plzně a ve správě OSI M M P –garáže a
občanské vybavení ve Štrunc.sadech,k.ú.Plzeň
Ing. Beneš: Vzhledem k posunutí původního termínu realizace projektu Relax centrum Štruncovy sady, dojde k odstranění a
vyřazení majetku během roku 2012.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2012.
- usn. č. 716/III ze dne 12.11.2009 s termínem do 31.12.2011
p. M atoušová: Vyhlášení městské soutěže - pozemek p.č. 131 k.ú. Plzeň - M alá ul.
Ing. Kuglerová (PROP): Jedná se o pozemek v historické části města, budou znovu projednány podmínky M S. P lnění usnesení
bude vycházet z dalšího projednání podmínek soutěže.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2012.
- usn. č. K-722/III/1 ze dne 12.11.2009 s termínem do 31.12.2011
p. Zrzavecký: Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 2 000 000,- Kč obci Chotíkov
Ing. Kuglerová: Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace je vázáno na zahájení akce „Výstavba vodovodu M alesice“, která z
důvodů nedostatku finančních prostředků není prozatím v rozpočtu města zapracována.
Nositel doporučuje prodloužení kontrolního termínu do 31.12.2015.
- usn. č. K-751/III/1 ze dne 10.12.2009 s termínem do 31.12.2011
p. M atoušová: Změna Řádu městské soutěže
Ing. Kuglerová (PROP): Změna Řádu městské soutěže je stále platná, právní stav bytu je prověřován ke dni pořádání městské
soutěže.
Nositel doporučuje prodloužení kontrolního termínu do 31.12.2014.
- usn. č. 4/III ze dne 28.1.2010 s termínem do 31.12.2011
M gr. Baxa: Přijetí dotace z Regionálního operačního programu Jihozápad na realizaci projektu: „Digitální škola – interaktivní
výuka“
M gr. Zelenková: Dosud nebyla obdržena dotace.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 30.6.2012.
- usn. č. 32/III ze dne 28.1.2010 s termínem do 31.12.2011
Ing. Rund: Demolice rekreačních objektů na pozemcích p.č. 1962/2 a 1963 v k.ú. Skvrňany
Ing. Kaucký: Demoliční výměr vydán. Demolice proběhne v rámci stavby.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2012.
- usn. č. 64/III/2 ze dne 28.1.2010 s termínem do 31.12.2011
Ing. Rund: Přijetí daru mostu umístěného na pozemku parc. č. 766/4 v k.ú. Křimice od společnosti TEP a.s. a jeho následná
demolice
Ing. Kaucký: Demoliční výměr vydán. Demolice proběhne v rámci stavby.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2012.
- usn. č. 98/III ze dne 4.3.2010 s termínem do 31.12.2011
p. M atoušová: Uzavření dodatku č. 1 ke SoBSK - Galerie Dvořák Plzeň, s.r.o.
Ing. Kuglerová (PROP): Smluvní pokuta za nedodržení termínu kolaudace byla budoucím kupujícím uhrazena, pravomocné
kolaudační rozhodnutí na stavbu "Administrativně-obchodního centra Plzeň - Slovany, nám. generála Píky" již bylo vydáno. S
ohledem na tyto skutečnosti pominuly důvody k uzavření dodatku ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní, s čímž byl budoucí
kupující seznámen. V současné době budoucí kupující shromažďuje podklady nutné k uzavření konečných smluvních vztahů, tj.
kupních smluv na prodej pozemků pod stavbou a na převod TDI do majetku města Plzně. Následně požádá o projednání uzavření
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kupních smluv v orgánech města. Při tomto projednání bude usn. ZM P č. 98 ze dne 4. 3. 2010 zrušeno. Budoucí kupující je
opakovaně ze strany města vyzýván k doložení potřebných dokladů, nutných k projednání žádosti v orgánech města, dosud je
však nedoložil.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2012.
- usn. č. 101/III ze dne 4.3.2010 s termínem do 10.1.2012
p. M atoušová: Uzavření darovací smlouvy na darování pozemků v k.ú. Černice do majetku města od ČR – ŘSD ČR
Ing. Hasmanová: Smlouva předána druhé smluvní straně k opatření zajišťovací doložky.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 10.1.2013.
- usn. č. 131/III ze dne 8.4.2010 s termínem do 31.12.2011
Ing. Rund: Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu části mostu generála Pattona z ŘSD ČR na město Plzeň
Ing. Kozohorský: Smlouva připravena.
Po změně vedení ŘSD a M D nebude uzavřena.
Bude připraven návrh na zrušení usnesení.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2012.
- usn. č. K-134/III ze dne 8.4.2010 s termínem do 31.12.2011
Ing. Šimák: Investice do tratí veřejné dopravy v Plzni v letech 2010 – 2014 s výhledem na další období
Ing. Kozohorský: Plní se průběžně, hotové investice: Oprava tram. trati Slovanská, Úprava tram. zastávek Palackého nám.,
Rekonstrukce trolej. vedení sady Pětatřicátníků - divadlo, Rekonstrukce tram. trati Karlovarská II. et., oblouk U Duhy.
V návrhu rozpočtu 2012 je: Rekonstrukce kabelových rozvodů Slovany, Oprava tram. trati Sirková, M ikulášská, Přestupní uzel
Zadní Skvrňany, Trolejbusová trať most M ilénia, Oprava tram. trati Klatovská, Rek. TT Pražská, Oblouk Vejprnická aj.
Další akce se průběžně připravují k realizaci v letech 2013 a dalších.
Nositel doporučuje prodloužení kontrolního termínu do 31.12.2013.
- usn. č. K-149/III ze dne 8.4.2010 s termínem do 31.12.2011
Ing. Rund: Postupu realizace oprav, rekonstrukcí a nových investic podle zp racované aktualizace Studie rozvoje plaveckého
bazénu na Slovanech
Bc. Soukup: V návaznosti na rozpočtové možnosti města Plzně probíhá projektová příprava dle schválené aktualizace studie
rozvoje PB. V současné době se zpracovává PD na přestavbu výměníkové stanice na dětský bazén.
Nositel doporučuje prodloužení kontrolního termínu do 31.12.2012.
- usn. č. 189/III ze dne 8.4.2010 s termínem do 31.12.2011
p. M atoušová: Nakládání s nemovitostí Barrandova 27, čp. 438, část obce Východní Předměstí, s pozemkem parc. č. 1090, k. ú.
Plzeň
Ing. Kuglerová (PROP): V jednání je způsob a forma prodeje.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2012.
- usn. č. 190/III ze dne 8.4.2010 s termínem do 31.12.2011
p. M atoušová: Prodej nemovitostí v ul. Lobezská 39, k.ú. Plzeň
Ing. Kuglerová (PROP): Usnesením ZM P č. 635 ze dne 8. 12. 2011 byla schválena směna nemovitosti ve vlastnictví města
Lobezská 39 za spoluvl. podíl 1/2 k celku ve vlastnictví FO Kalikova 16. Usnesení RM P a ZM P na prodej nemovitosti Lobezská
39 bude následně zrušeno. M ateriál ve věci zrušení usnesení je předložen na jednání RM P 5.1.2012.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 1.1.2013.
- usn. č. 191/III ze dne 8.4.2010 s termínem do 31.12.2011
p. M atoušová: Nakládání s nemovitostí Rumburská 4, čp. 492, část obce Božkov, s pozemkem parc. č. 275, k. ú. Božkov
Ing. Kuglerová (PROP): V jednání je způsob a forma prodeje.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2012.
- usn. č. 192/III ze dne 8.4.2010 s termínem do 31.12.2011
p. M atoušová: Nakládání s nemovitostí Guldenerova 7, čp. 518, část obce Východní Předměstí, s pozemkem parc. č. 1437, k. ú.
Plzeň
Ing. Kuglerová (PROP): V jednání je způsob a forma prodeje.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2012.
- usn. č. 193/III ze dne 8.4.2010 s termínem do 31.12.2011
p. M atoušová: Prodej nemovitostí v ul. Hřímalého 23, k.ú. Plzeň
Ing. Kuglerová (PROP): V jednání je způsob a forma prodeje.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2012.
- usn. č. 204/III ze dne 8.4.2010 s termínem do 31.12.2011
p. M atoušová: Žádost společnosti STRAKA STAVBY s.r.o. o přímý prodej bytových a nebytových jednotek - Houškova 18
Ing. Kuglerová (PROP): Kupní smlouva připravena k podpisu, peněžní prostředky (kauce + úhrada KC) byly dle sdělení
kupujícího odeslány na účet města Plzně (čekáme na doklad z ÚČT M M P) po jejich obdržení bude předáno k podpisu RadM .
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 17.2.2012.
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- usn. č. 245/III ze dne 13.5.2010 s termínem do 31.12.2011
p. M atoušová: Prodej pozemku p.č. 528/3, k.ú. Radobyčice - pí Vaňková
Ing. Kuglerová (PROP): Požádala o prodloužení lhůty k uzavření kupní smlouvy do 31.12.2012 - uhradila část kupní ceny ve
výši 1 320,- Kč, zbývá uhradit 12 000,- Kč. V lednu 2012 bude žadatelka vyzvána k úhradě zbývající částky z kupní ceny. V
opačném případě bude svoláno jednání, na kterém by byl dohodnut způsob řešení.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2012.

- usn. č. 292/III/1 ze dne 17.6.2010 s termínem do 31.12.2011
M gr. Baxa: Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Greenways M že a Úslava“
M gr. Zelenková: Dotace dosud nebyla přidělena.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2012.
- usn. č. 293/III/1 ze dne 17.6.2010 s termínem do 31.12.2011
M gr. Baxa: Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt „Greenways Radbuza a Úhlava“
M gr. Zelenková: Dotace dosud nebyla přidělena.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2012.
- usn. č. 334/III/1 ze dne 17.6.2010 s termínem do 30.12.2011
Ing. Šimák: Vyjmutí veřejných záchodků s p.č. 6589/2 k.ú. Plzeň z trvalé správy M O Plzeň 3, demolice objektu - stavba „Průjezd
uzlem Plzeň směr III. TŽK, Borská“.
Ing. Šimák: Dle původního plánu mělo schvalovat novelu Statutu města prosincové zastupitelstvo a novela měla nabýt účinnosti
k 1. lednu 2012. M omentálně o připravované novele probíhají jednání s městskými obvody a termín do konce roku je ohrožen.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 30.3.2012.
- usn. č. 383/III ze dne 17.6.2010 s termínem do 31.12.2011
p. M atoušová: Prodej nemovitostí Nerudova 41
Ing. Kuglerová (PROP): V jednání je způsob a forma prodeje.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 1.12.2012.
- usn. č. 388/III ze dne 17.6.2010 s termínem do 31.12.2011
Ing. Rund: Oživení centrální oblasti města
Ing. Kozohorský: Během roku 2011 proběhlo projednávání dokumentu včetně zapracování připomínek. Bylo předloženo na
jednání RM P 24. 11. 2011, kde byl materiál stažen vzhledem k požadavku starosty M O P3 na opětovné p rojednání v RM O P3.
Bude znovu předloženo do RM P 5. 1. 2012. Usnesením RM P č. 975 ze dne 30. 6. 2011 byla schválena pravidla pro umisťování
předzahrádek v centru města, tj. materiál, který vycházel a zpřesňoval celkový dokument "Plzeň - Centrální oblast a její oživení".
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.3.2012.
- usn. č. 399/III/2 ze dne 16.9.2010 s termínem do 30.11.2011
Ing. Šimák: Zvýšení základního kapitálu společnosti PM DP, a.s.
Ing. Kozohorský: Zvýšení základního kapitálu PM DP, a.s. bude upraveno dodatkem č. 4 k nájemní smlouvě č. 2009/005237/NS.
Dodatek nebyl ze strany pronajímatele zatím podepsán z důvodu nutnosti přepracování nově vložených ujednání.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 17.2.2012.
- usn. č. 456/III ze dne 16.9.2010 s termínem do 31.12.2011
p. M atoušová: Prodej Rubešova 18, čp. 652, parc.č. 1382, k.ú. Plzeň, dle Řádu městské soutěže
Ing. Kuglerová (PROP): V jednání je způsob a forma prodeje.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2012.
- usn. č. 457/III ze dne 16.9.2010 s termínem do 31.12.2011
p. M atoušová: Prodej id. podílu o velikosti 1/2 nemovitostí na adrese Husova 46, Plzeň
Ing. Kuglerová (PROP): Spoluvlastníci předkupní právo nevyužili, městské soutěže se nezúčastnil žádný zájemce. Nakládání s
nemovitostí bude předmětem dalšího projednávání v orgánech.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 30.12.2012.
- usn. č. 524/III/2 ze dne 16.9.2010 s termínem do 31.12.2011
p. Zrzavecký: Další rozvoj systému Plzeňská karta
Ing. Kuglerová: Z důvodu potřeby finančního zajištění projektů s vyšší prioritou nebylo možné zatím zajistit finanční krytí
předmětných rozvojových projektů .
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 30.6.2012.
- usn. č. 565/III ze dne 16.9.2010 s termínem do 31.12.2011
p. M atoušová: Prodej id. podílu o velikosti 19/48 k celku nemovitostí na adrese Veleslavínova 34

11

Ing. Kuglerová (PROP): Splněno částečně. Prodán podíl 8910/36576 spoluvlastníku ing. Krausovi. Zbývající podíl 58/381
nemohl být z důvodu nedořešeného dědictví prodán. Nyní bylo již dědictví dokončeno a bude dále řešen jeho prodej. Ing. Kraus
požaduje snížení ceny.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 30.6.2013.
- usn. č. K-571/III ze dne 9.12.2010 s termínem do 31.12.2011
M gr. Baxa: Odměňování neuvolněných členů ZM P, výborů ZM P a komisí RM P
JUDr. Triner: Vyplacení odměn zajištěno.
Nositel doporučuje prodloužení kontrolního termínu do 30.6.2012.

- usn. č. 619/III ze dne 9.12.2010 s termínem do 31.12.2011
p. M atoušová: Prodej nemovitostí v k.ú. Bolevec pí Vaisové
Ing. Kuglerová (PROP): Kupní smlouva je podepsána ze strany města Plzně, protistrana je však nečinná s úhradou kupní ceny,
která má být uhrazena před podpisem kupní smlouvy kupující.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 30.6.2012.
- usn. č. K-12/III ze dne 27.1.2011 s termínem do 31.12.2011
M gr. Baxa: Schválení deklarace RM P - zpřístupnění Loosových interiérů
M gr. Zelenková: Úkoly stanovené na rok 2011 splněny.
Nositel doporučuje prodloužení kontrolního termínu do 31.12.2012.
- usn. č. 99/III ze dne 3.3.2011 s termínem do 31.12.2011
p. M atoušová: Prodej pozemku p.č. 232/182, k.ú. Lobzy - vlastníci atr. rod. domů
Ing. Kuglerová (PROP): Pan M arek zemřel, zatím není ukončeno dědické řízení, bude znovu projednána osoba kupujícího nově
vzniklého pozemku p.č. 232/369, k.ú. Lobzy.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2012.
- usn. č. 246/IV/4 ze dne 12.5.2011 s termínem do 31.12.2011
Ing. Šimák: Dopravní základna Plzeňských městských dopravních podniků, a.s.
Ing. Kozohorský: Dosud nebyly předány konečné finanční nároky.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 30.6.2012.
- usn. č. 284/III ze dne 12.5.2011 s termínem do 31.12.2011
p. M atoušová: Prodej pozemku p.č. 472/53, k.ú. Plzeň - RWE GasNet. s.r.o.
Ing. Kuglerová (PROP): Požádali o změnu platebních podmínek, bude znovu projednáno v orgánech města. M ateriál ve věci
změny usnesení je předložen na jednání RM P 5.1.2012.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2012.
- usn. č. 332/III ze dne 16.6.2011 s termínem do 31.12.2011
p. M atoušová: Výkup pozemku p.č. 483, k.ú. Doudlevce, do majetku města Plzně zasaženého VPS "Vodovod a kanalizace
Výsluní"
Ing. Hasmanová: Vlastníci v době projednávání kupní smlouvy uzavřeli se společ. ČEZ Smlouvu o zřízení VB, která však zatím
nebyla zavkladována, řízení na KÚ bylo zastaveno (druhá stana byla vyzvána k doložení chybějících listin). Do dořešení a
zavkladování této smlouvy nelze naší KS podepsat.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 15.6.2012.
- usn. č. 334/III ze dne 16.6.2011 s termínem do 15.12.2011
p. M atoušová: Doplnění usnesení ZM P č. 604/2010 ve věci uzavření darovací smlouvy s ČR – ŘSD ČR pozemky v k.ú. Černice
(SO 149B-IA a SO 149B-IB)
Ing. Hasmanová: Smlouva připravena - čeká se na zajišťovací doložku ŘSD .
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 30.6.2012.
- usn. č. 369/III/1,2 ze dne 16.6.2011 s termínem do 31.12.2011
Ing. Šimák: Zadání Studie proveditelnosti na akci „Objekt hromadných garáží Alej Svobody v Plzni“
Ing. Kozohorský: Studie proveditelnosti byla dokončena 9.12.2012 a teprve na základě výsledků studie bude možné zahájit
konkrétní jednání s potenciálními partnery.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 30.6.2012.
- usn. č. 413/III/2 ze dne 1.9.2011 s termínem do 31.12.2011
p. Zrzavecký: Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na projekt "Panevropská cyklotrasa 37 úsek Greenways ZOO Plzeň"
Ing. Kuglerová: Dosud nebylo rozhodnuto o přidělení dotace.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31.12.2012.
- usn. č. 489/II ze dne 6.10.2011 s termínem do 30.11.2011
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M gr. Baxa: Prověření způsobu financování a výsledky reklamních kampaní M O 3
M gr. Ženíšek: Došlo ke zpoždění předání náležitých podkladů ze strany ÚM O Plzeň 3.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 17.2.2012.
- usn. č. K-508/IV/3 ze dne 6.10.2011 s termínem do 31.12.2011
p. M atoušová: Dražba (materiál přijde na stůl)
Ing. Hasmanová: Podklady k proplacení již předány na EVID, platbu je možné uskutečnit až po nabytí právní moci usnesení o
příklepu, tj. do 15 dnů ode dne jeho doručení.
Nositel doporučuje prodloužení kontrolního termínu do 17.2.2112.

- usn. č. 508/IV/4 ze dne 6.10.2011 s termínem do 8.12.2011
p. M atoušová: Dražba (materiál přijde na stůl)
Ing. Hasmanová: Usnesení o dražbě nenabylo právní moci - poté bude předložena informativní zpráva.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 20.2.2012.
- usn. č. 538/III ze dne 10.11.2011 s termínem do 31.12.2011
M gr. Baxa: Odsouhlasení záměru zadat VZ v jednacím řízení bez uveřejnění v rámci projektu „Plzeňský vědecko t echnologický
park II“ na dodatečné stavební práce
M gr. Zelenková: Dne 15. 12. 2011 proběhlo jednání s uchazečem na základě výzvy. Vzhledem ke složitosti a ceně podané
nabídky v rámci jednacího řízení bez uveřejnění na dodatečné stavební práce dochází k prodloužení termínu zadávacího procesu z
důvodu kontroly položek a cen v nabídce vztahující se k předmětné veřejné zakázce.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 20.2.2012.
- usn. č. 555/IV/3 ze dne 10.11.2011 s termínem do 30.11.2011
p. M atoušová: Dražba
Ing. Hasmanová: Podklady k proplacení již předány na EVID, platbu je možné uskutečnit až po nabytí právní moci usnesení o
příklepu, tj. do 15 dnů ode dne jeho doručení.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 17.2.2012.
- usn. č. 555/IV/4 ze dne 10.11.2011 s termínem do 8.12.2011
p. M atoušová: Dražba
Ing. Hasmanová: Usnesení o dražbě nenabylo právní moci - poté bude předložena informativní zpráva.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 20.2.2012.
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