DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Splněná usnesení ZMP:
XXXXXX
X
423/III

Bezúplatný převod pozemků p.č. 1047/1,2,3 k.ú. Křimice, včetně stavby - PF ČR
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K-515/III

Výkup pozemku pro investiční akci Městský (západní) okruh - LV č. 7107 v k.ú. Skvrňany
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232/III
233/III
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495/III

Bezúplatný převod pozemku p.č. 176/2 k.ú. Boţkov od ČR, správa PF ČR
Bezúplatný převod pozemků p.č.1358/25, p.č. 1358/26, p.č. 1358/30 v k.ú. Valcha od ČR, správa PF ČR
Zrušení usn. ZMP 466 ze dne 24. 6. 2004 a nové schválení bezúpl. převodu pozemku p.č. 2296/13, k.ú.
Litice u Plzně od ČR, správa PF ČR
Doplnění usn. ZMP č. 233 ze dne 13. 5. 2010 ve věci bezúpl. převodu pozemků p.č. 1358/25, 26, 30, k.ú.
Valcha, od ČR, správa PF ČR
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Výkup spoluvlastnických podílů k pozemkům v k.ú. Plzeň a Hradiště u Plzně, na nichţ se nacházejí
komunikace a plochy zeleně
Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 1923/31, k.ú. Černice
Rozpočet města Plzně na rok 2012 včetně rozpočtového výhledu na roky 2013 - 2015
Výkup pozemků parc. č. 116/1 a 116/2, k.ú. Radobyčice, do majetku města Plzně
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Návrh zadání změny č. 1080 Územního plánu města Plzně, lokalita Plzeň, Košutka - Studentská
Poskytnutí dotací z grantového programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání
Poskytnutí neinvestičních dotací z grantového programu Plzeň – univerzitní město
Majetkoprávní vypořádání spoluvlastnictví města Plzně se spoluvlastníkem pozemků v k.ú. Plzeň, a to
formou výkupu podílu o velikosti 1
Uzavření smluvních vztahů pro stavbu "Obchodní zóna Plzeň II - U Letiště"
Směna nemovitostí pro stavbu "Rekonstrukce Lobezské ulice v Plzni" - Jiří Paukner
Uzavření konečných smluvních vztahů v lokalitě Plaménková, Šafránová k.ú. Bručná
Uzavření konečných smluvních vztahů v souvislosti s výstavbou „Skupina čtyř rodinných domů –
Kotíkovská ul.“
Prodej bytu č. 9 na adrese v Plzni, Tachovská 67 - II. vlna, 2. nabídka ve 3 měsících
Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu vzdělávacích programů a mimoškolních aktivit dětí a mládeţe
Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory handicapovaných sportovců
Účast města Plzně na společném projektu se spol. ŠKODA INVESTMENT a.s. a Techmania Science
Center o.p.s. – stavební úprava Borské ul.
Převod finančních prostředků z odvodů z VHP, VLT a ostatních her do rozpočtů MO
Uzavření budoucí kupní smlouvy na odkoupení kanalizační stoky - Občanské sdruţení Plzeň - Zadní
Roudná
Uzavření budoucí smlouvy na bezúplatný převod stavebních objektů v souvislosti se stavbou „Modernizace
trati Rokycany – Plzeň“ - SŢDC
Poskytnutí investičních dotací z grantového programu Výstavba, rekonstrukce a přestavba sportovních
zařízení při TJ a SK v Plzni
Změna IPRM "Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015"
EIB - výplata 3. tranše z úvěrového rámce 2 mld. Kč
Účelově podmíněná dotace na obnovu fasád objektu bývalé usedlosti Veská 22 v Plzni
Uzavření dodatku smlouvy o spolupráci
Dohoda o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Jaroslavou Naxerovou se splatností delší neţ 18
měsíců
Změna usnesení ZMP č. 375/2004 ve věci veřejného zájmu a omezujících podmínek stanovených ÚZSVM
k realizaci BÚP areálu Šťáhlavice
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Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění
ve městě Plzni
Udělení Ceny města Plzně Prof. Ing. Josefu Psutkovi, CSc.
Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý a nemovitý majetek předaný k hospodaření PO v
působnosti KŘÚSO MMP
Účelově podmíněná dotace na opravu fasádních omítek severního průčelí kostela sv. Petra a Pavla v Plzni Liticích
Účelově podmíněná dotace na restaurování historického malovaného stropu u předměstského domu
Lochotínská 24 v Plzni
Rozpočtové opatření v rámci rozpočtu Odboru školství, mládeţe a tělovýchovy
Ţádost MO Plzeň 1 o uvolnění finančních prostředků z FŢP MP na projekt „Revitalizace ploch Atom Sokolovská“
Ţádost 91. MŠ Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŢP MP na projekt „VI. etapa – Oáza klidu a
setkávání“
Ţádost Mateřské školy kardinála Berana Plzeň o poskytnutí dotace z FŢP MP na projekt „Pohádková
zahrada II.“
Ţádost Alpinum klubu Plzeň o poskytnutí dotace z FŢP MP na projekt „Vydání zvláštního zpravodaje
Alpinum klubu Plzeň 2013“
Ţádosti 81. MŠ Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŢP MP na projekt „Zahrada snů I.“
Poskytnutí finančního daru Krajskému ředitelství policie PK v rámci projektu "Bezpečné město"
Ponechání pozemku p.č. 437/2, k.ú. Bušovice, ve vlastnictví města
Zrušení usnesení ZMP č. 332/12 ve věci prodeje pozemků p.č. 2498/11 a p.č. 2498/17, k.ú. Bolevec, na
ţádost ţadatelů
Odměny pro členy výborů ZMP za II. pololetí 2012
Stanovení odměny členům komisí ustavených pro konání místního referenda a rozpočtové opatření k
zajištění financování míst. ref.
Poskytnutí finančních dotací na základě ţádostí projednaných v Komisi pro partnerská města a evropské
záleţitosti (KPMEZ)
Novela Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Přijetí dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně–
právní ochrany dětí
Změna poskytovatele dotace pro projekt „Infrastruktura pro distribuci eGovernmentu“
Rozpočtové opatření v souvislosti s nákupem výtvarných děl do Artotéky města Plzně
Dodatek č. 1 Dohody o spolupráci v rámci projektu WTC Pilsen mezi statutárním městem Plzeň a
společností Anglické nábřeţí, a.s.
Rozpočtové opatření rozpočtů KŘTÚ - SVSMP - koncepce dopravního inţenýrství a KŘTÚ - SVSMP péče o vzhled města
Prominutí pohledávky z nájemní smlouvy č. 2007/006288/NS – Stavpran, spol. s r.o.
Vyjádření záměru města Plzně k vypořádání TDI a pozemků – Hypermarket Globus Plzeň – Chotíkov,
investor Praha West Investment, k.s.
Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům pro sestavení rozpočtu města na rok
2013 a výhledů v letech 2014 - 2016.
Ţádost MO Plzeň 2 - Slovany o uvolnění fin. prost. z FŢP MP na projekt „1.et. vyčištění náhonu a oprava
stavidla na Boţkovském ostr.“
Rezignace a návrh na volbu člena Kontrolního výboru ZMP
Odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti Plzeňská teplárenská,a.s. a návrh na volbu nového
člena
Rozpočet města Plzně na rok 2013 včetně rozpočtového výhledu na roky 2014 – 2016
Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM, s.r.o. a delegování
zástupce města na tuto valnou hromadu
Rozpočtové opatření rozpočtu BYT – správa domů

Prodlužovaná usnesení ZMP:
- usn. č. 247/II ze dne 15.5.2003 s termínem do 21.12.2012
p. Matoušová: Prodej spoluvl. podílů v k.ú. Bolevec
Mgr. Kylarová: Podíly na pozemcích lze prodat aţ po prodeji bytů z vlastnictví SBDM do vlastnictví jednotlivých fyzických
osob. Stav převodů vlastnictví je průběţně kontrolován a v případě změny, jsou noví vlastníci neprodleně osloveni s výzvou
k odkoupení příslušného podílu k pozemku.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 1.12.2016.
- usn. č. 251/II ze dne 15.5.2003 s termínem do 21.12.2012
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p. Matoušová: Prodej spoluvlastnických podílů vl. BJ, Břeclavská 10
Mgr. Kylarová: Podíly na pozemcích lze prodat aţ po prodeji bytů z vlastnictví SBDM do vlastnictví jednotlivých fyzických
osob. Stav převodů vlastnictví je průběţně kontrolován a v případě změny, jsou noví vlastníci neprodleně osloveni s výzvou
k odkoupení příslušného podílu k pozemku.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 1.12.2016.
- usn. č. 347/II ze dne 17.6.2004 s termínem do 21.12.2012
p. Matoušová: Prodej pozemků pod panel. domy Stráţnická 14, 18, 20...
Mgr. Kylarová: Podíly na pozemcích lze prodat aţ po prodeji bytů z vlastnictví SBDM do vlastnictví jednotlivých fyzických
osob. Stav převodů vlastnictví je průběţně kontrolován a v případě změny, jsou noví vlastníci neprodleně osloveni s výzvou
k odkoupení příslušného podílu k pozemku.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 1.12.2016.
- usn. č. K-347/IV/3 ze dne 26.6.2008 s termínem do 21.12.2012
p. Matoušová: Spolupráce se SŢDC, s.o. na zajištění nemovitostí potřebných pro budoucí realizaci investiční akce "Průjezd
uzlem Plzeň ve směru III. TŢK"
Ing. Hasmanová: V průběhu roku byly některé výkupy realizovány. Z důvodu finanční krize bylo další jednání s vlastníky
nemovitostí přerušeno. O dalším postupu se bude jednat.
Nositel doporučuje prodlouţení kontrolního termínu do 10.12.2014.
- usn. č. 629/III ze dne 13.11.2008 s termínem do 15.11.2012
p. Matoušová: Bezúplatný převod pozemků p.č. 1504/2, 1504/50, 1504/52, 1504/53, 1504/56 k.ú. Valcha od ČR, správa PF
ČR
Ing. Hasmanová: Ze strany PF ČR nedošlo k vyhotovení smlouvy o převodu pozemků do majetku města.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31.10.2014.
- usn. č. 384/III/2 ze dne 6.9.2012 s termínem do 30.11.2012
Mgr. Baxa: Vyjmutí Útvaru koordinace evr. projektů města Plzně p. o. z půs. směr. QS 74-01 Zásady pro zad. veř. zakázek
pro doplňkovou činnost
Mgr. Zelenková: Z důvodu aktuálnosti zprávy se čekalo na doplnění informací.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31.1.2013.
- usn. č. 499/III/2 ze dne 17.10.2012 s termínem do 30.11.2012
p. Zrzavecký: Ţádost MŠ Plzeň - Křimice o poskytnutí finančního příspěvku z FŢP MP na projekt „Zahrada fantazie“
Ing. Sloţil: Není dosud schváleno v orgánech Městského obvodu Plzeň 5 - zasedání proběhne během měsíce prosinec 2012.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31.1.2013.
- usn. č. 585/II/1 ze dne 8.11.2012 s termínem do 16.11.2012
Mgr. Baxa: Místní referendum k tématu výstavby OC CORSO
Ing. Rund: Hledání právních kroků k přerušení územního řešení z pozice účastníka řízení.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 25.1.2013.
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