DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Splněná usnesení ZMP:
XXXX
XXX
514/III
516/III

Uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nově vzniklého pozemku p.č. 1225/2, k.ú. Újezd, od ČR, správa
PF ČR do majetku města Plzně
Vyuţití předkupního práva statutárního města Plzně na id. spoluvl. podíl 4/5 z celku na pozemku p.č.
1278/8, k.ú. Vejprnice, od ČR, správa PF ČR

XXXX
XXX
563/III

Výkup podílů na zbytkových pozemcích v k.ú. Bolevec od paní Kaděrové a pana Hrušky

XXXX
XXX
2/III/1,2
K-2/III/4
89/III
261/III/2
436/III/2
450/III/1,2
451/III
509/III
613/III/2
631/III
649/III
677/III/2
678/III/2

Rozhodnutí o způsobu provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Plzně po roce
2015
Rozhodnutí o způsobu provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Plzně po roce
2015
Majetkopráv. vypořádání - spol. HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. – OBCHODNÍ CENTRUM U
PRAZDROJE – AREÁL HORNBACH, ÚPRAVY UL. U PRAZDROJE"
Výkup pozemků p.č. 515/78, zast. budovou ÚMO Plzeň 4, a p.č. 1268/34 a 1268/72, vše k.ú. Doubravka,
do vlastnictví města Plzně
Uzavření SOSB kupní na TDI - spol. IKO stavby s.r.o., směna pozemků se 3 FO - „Černice K Plzenci III,
sjezd na poz. p.č. 1455/28“.
Výkup pozemku parc.č. 243/5 k.ú. Malesice, od p. Ivana Trnky, do majetku města Plzně
Směna pozemků v k.ú. Bručná mezi městem Plzní a p. Ing. Pavlem Česalem
Svěření kulturního zařízení – dům Malesice č. p. 228, Malesická Náves 1, do trvalé správy Městského
obvodu Plzeň 9 – Malesice
Rozpočet města Plzně na rok 2014 včetně rozpočtového výhledu na roky 2015 - 2017
Vyjmutí movitého a nemovitého majetku KD Peklo ze správy organizace ESPRIT- plzeňský kulturní
servis, p.o.
Uzavření dodatku č. 1 ke SoBSK z důvodu prodlouţení termínu pro dokončení stavby na p.p.č. 3129/1 a
p.č. 5515 k.ú. Plzeň
Ţádost Alpinum klub Plzeň o poskytnutí dotace z FŢP MP na projekt „Vydání výstavního zpravodaje
Alpinum klubu na rok 2014“.
Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění
ve městě Plzni.

XXXX
XXX
3/III/1,2
4/III/2
6/III
7/III
13/III
14/III
16/IV/1,2
19/III
22/III
27/III/1
28/III
31/IV

Změny zakládací listiny společnosti PLZEŇ 2015
Nárok zhotovitele na uhrazení víceprací při realizaci stavby Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká
(materiál přijde na stůl)
Pojmenování nové divadelní budovy v Plzni
Uzavření Dod.č.1 k Rozhod. a Podmí. poskyt. dot. v OPPI - Výzva IV (neveř. pod.),pro proj.Rozvoj PVTP
– výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II.
Odstoupení z funkce členů orgánů společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a návrh na volbu nových členů
Podání ţád.o dotaci MMR ČR z podpr.„Podpora regen. panel. sídlišť“r.2014 a schvál.projektu
„Rekonstrukce vnitrobloku Luďka Pika“
Porušení rozpočtové kázně - TOTEM – regionální dobrovolnické centrum
Rozpočtové opatření rozpočtu KŘTÚ – SVS a zařazení nové investiční akce
Rozhodnutí ZMP o udělení souhlasu pro stavební řízení na stavbu nazvanou „Uzel Plzeň, 1. Stavba –
přestavba praţského zhlaví“
Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města Plzně pro roky 2014 2023
Aktualizace plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ a.s.
pro rok 2014
Schválení podmínek pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Revitalizace ul. sítě hist. centra I.-
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Riegrova-Dominikánská“
Projednání návrhu pana Petra Březiny na změnu Územního plánu města Plzně v lokalitě kasárna Slovany v
mimořádném reţimu
35/III/1
Ţádost MO Plzeň 1 o uvolnění fin. prostředků z FŢP MP na projekt „Vlny v proudu – obnova veřejné
zeleně v okolí 31. ZŠ Plzeň“.
36/III/1
Ţádost Mateřské školy kardinála Berana Plzeň, o poskytnutí dotace z FŢP MP na projekt „Procházka v
oblacích“.
37/III/1
Ţádost MO Plzeň 3 o uvolnění fin. prostředků z FŢP MP na projekt Výměna 4 ks stromů na Americké třídě
u pomníku „Díky, Ameriko“.
38/III/1
Ţádost MO Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŢP MP na projekt „Posekání orobince ve VKP
Luční potok, v k.ú. Valcha“.
39/III/1
Ţádost 50. MŠ Plzeň, příspěvkové organizace, o poskytnutí finančního příspěvku z FŢP MP na projekt
„Ţivý plot pro ţivot“.
40/III/1
Ţádost spolku Duha Kopretina Plzeň, o poskytnutí dotace z FŢP MP na projekt „S Kopretinou jde třídění
snáz“.
41/III/1
Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní způsoby vytápění
ve městě Plzni.
46/IV
Schválení postupu, podle kterého ZMP přenese schvalování směrnice QS 63-03 na RMP; zrušení usnesení
ZMP č. 171/2008
58/III
Nakládání s pozemky p.č. 3171/4 v k.ú. Bolevec a p.č. 262/2 v k.ú. Boţkov
63/III
Změna Řádu městské soutěţe
76/IV
Ţádost o dot. z ROP NUTS II JZ na projekt „Revitalizace ul. sítě histor.centra m. Plzně, část I. - Riegrova,
Dominikánská“.
78/III/1,2,3 Ţádost o dotaci na projekt “Rekonstrukce Lochotínského amfiteátru“ z ROP NUTS II Jihozápad.
87/III
Přeměna listinných akcií společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. na zaknihované akcie
91/III
Poţadavek zhotovitele na uhrazení víceprací při realizaci stavby Divadlo Jízdecká a prodlouţení termínů
93/IV
Technologie parkovacího systému objektu SO 002 Parkovací dům stavby „Novostavba divadla v Plzni,
Divadlo Jízdecká“
34/III

Prodlužovaná usnesení ZMP:
- usn. č. 163/IV ze dne 8.4.2010 s termínem do 1.3.2014
p. Matoušová: Výkup pozemků parc.č. 985/22, parc.č. 985/23, parc.č. 985/24, parc.č. 985/25, parc.č. 985/51 a část pozemku
parc.č. 985/2 vše v k.ú. Plzeň
Ing. Hasmanová: Po komplikovaných jednáních a následné realizaci opěrné zdi se investor dohodl se SVSMP na
majetkoprávním vypořádání formou směny. Po vyhotovení geometrického plánu a aktualizaci stanoviska TÚ ohledně DPH
bude předloţeno do orgánů města Plzně.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31.8.2015.
- usn. č. 185/IV/4 ze dne 25.4.2013 s termínem do 15.2.2014
p. Matoušová: Důvěrný materiál
Ing. Hasmanová: V souladu s usnesením Ex. úřadu Praha 10 se draţba odročuje na neurčito, a to do doby vyřešení
insolvenčního řízení povinného, v případě nabytí bude svěřeno do majetku města.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 15.10.2015.
- usn. č. K-369/III/2 ze dne 5.9.2013 s termínem do 13.3.2014
Mgr. Baxa: Vyjmutí obecně prospěšné společnosti Plzeň 2015 z působnosti směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání
veřejných zakázek
Mgr. Zelenková: Ţádáme o prodlouţení termínu předloţení přílohy informativní zprávy ZMP o zadaných zakázkách malého
rozsahu z důvodu nastavení předkládání této přílohy v řádných čtvrtletních termínech kalendářního roku. Příloha bude
předloţena na zasedání ZMP dne 24.4.2014.
Nositel doporučuje prodlouţení kontrolního termínu do 25.4.2014.
- usn. č. 393/II/5 ze dne 5.9.2013 s termínem do 28.2.2014
Ing. Rund: Principy organizace dopravy v historickém jádru města Plzně.
Ing. Kozohorský: Zpracování etapizace jednotlivých kroků úzce souvisí s rozhodnutím o organizaci provozu na Americké
třídě po skončení rekonstrukce Wilsonova mostu. Návrh usnesení k tomuto rozhodnutí je předkládán do orgánů města v
3/2014. Poté bude následovat projednání etapizace pěších zón v historickém centru.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 30.6.2014.
- usn. č. 557/III/1 ze dne 7.11.2013 s termínem do 20.3.2014
Mgr. Baxa: Nárok zhotovitele na uhrazení vícenákladů realizace stavby Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká.
Ing. Kaucký: Bude součástí dodatku, který byl projednán v ZMP 13.3.2014 a bude uzavřen do 31.3.2014.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 25.4.2014.
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- usn. č. 613/III/8 ze dne 12.12.2013 s termínem do 28.2.2014
Mgr. Baxa: Rozpočet města Plzně na rok 2014 včetně rozpočtového výhledu na roky 2015 - 2017
Ing. Škubalová: Bude předloţeno do RMP 27.2. 2014, do ZMP 13.3. 2014.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 25.4.2014.
- usn. č. 682/III ze dne 12.12.2013 s termínem do 28.2.2014
Mgr. Baxa: Schválení podmínek pro zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky „Rekonstrukce Borská s křiţovatkou
Belánka v Plzni – II. et.“
Ing. Kaucký: Nelze vypsat výběrové řízení dle příslušného dotačního titulu.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31.5.2014.
- usn. č. 4/III/1 ze dne 30.1.2014 s termínem do 28.2.2014
Mgr. Baxa: Nárok zhotovitele na uhrazení víceprací při realizaci stavby Novostavba divadla v Plzni, Divadlo Jízdecká
Ing. Kaucký: Dodatek je předán zhotoviteli k podpisu.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 30.4.2014.
- usn. č. 30/III ze dne 30.1.2014 s termínem do 28.2.2014
Ing. Rund: úhr. vstup. za určených podmínek za seniory městem Plzní prov. PK Slavia VŠ Plzeň o.s. na PB Lochotín na
základě uzavřené smlouvy
Bc. Soukup: Usnesení je nutno prodlouţit s ohledem na dobu potřebnou k projednávání návrhu smluv a následné časové
náročnosti interního postupu, zajištění podpisů smluvních stran pro zavedení plavání seniorů zdarma také na plaveckém
bazénu Lochotín v rámci PMDP a PKS.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 25.4.2014.
- usn. č. 33/III ze dne 30.1.2014 s termínem do 28.2.2014
Mgr. Baxa: Navýšení smluvní ceny na realizaci stavby „MŠ v Černicích – odloučené pracoviště Tyršovy ZŠ a MŠ“
Ing. Kaucký: Předpokládají se další vícepráce, které budou muset být odsouhlaseny v orgánech města.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 30.6.2014.
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