DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Splněná usnesení ZMP:
r. 2009
K-364/III/2

Vyhodnocení provozu na Americké třídě po rekonstrukci

r. 2012
316/III/3
562/III

Strategické záměry rozvoje města (stav ke dni 30. 4. 2012)
BÚP podílu 5/8 k celku na p.č. 10921/1, p.č. 10921/4 a p.č. 10921/9, k.ú. Plzeň, z vl. ÚZSVM

r. 2013
130/III
195/III
196/III
207/III
268/III
269/III
323/III
351/III
352/III
354/III
432/III
433/III
435/III
443/III/1
444/III
445/III
446/III
447/III/1
463/III
465/III
467/III
469/III
481/III
482/III
510/III
551/IV/5
557/III/1
570/III
571/III
577/III
589/III

Uzavření konečné kupní smlouvy s podíl. spoluvlast. zaps. na LV č. 420 a č. 150 pro k.ú.
Boţkov - rekonstr. ul. Ve Višňovce - I. et.
Výkup vodovodního řadu v k.ú. Bolevec od spol. ZIOS PROFI, spol. s r.o.
Smlouva o právu provedení stavby pro realizaci stavby „Přestupní uzel Plzeň/Šumavská autobusový terminál“ - České dráhy, a.s.
Prodej nově vzniklých pozemků p.č. 1411/147 - 149, k.ú. Bolevec, vlastníkům sousedních
nemovitostí
Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 508/3 k.ú. Bručná za účelem narovnání majetkoprávních
vztahů
Prodej pozemku p.č. 901/4, k.ú. Radobyčice
Majetkoprávní vypořádání mezi se společnostmi JK – TREND STAV, s.r.o. a ALFA realizační,
a.s. v k.ú. Plzeň
Prodej pozemku p.č. 401/2, k.ú. Smědčice, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů
Prodej pozemku p.č. 401/3, k.ú. Smědčice, za účelem narovnání majetkoprávních vztahů
Prodej pozemků p.č. 385/3 - 4, k.ú. Vitinka
Směna částí pozemků v k.ú. Bručná mezi městem Plzní a pí Ivanou Korsovou a p. Ing.
Bohuslavem Korsou, CSc.
Darování částí pozemků parc.č. 365/1 a parc.č. 373/43, k.ú. Útušice,ve vlast. Obce Útušice, do
majetku města Plzně pro SRT Úhlava.
Směna v k.ú. Křimice a budoucí majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou „BYTOVÝ
DŮM KŘIMICE – 27 BJ“
Výkup pozemků v k.ú. Lobzy pro IA "Rekonstrukce Dlouhá ul. v Plzni" od pí Bohumily
Grobové a p. Jiřího Jaroše
Výkup pozemku v k.ú. Lozby pro IA "Rekonstrukce Dlouhá ul. v Plzni" od Tělocvičné jednoty
Sokol Plzeň Letná
Výkup pozemku v k.ú. Skvrňany - 2 fyzické osoby uvedené na LV č. 172 pro k.ú. Skvrňany
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní na část pozemku p.č. 11319/42, k.ú. Plzeň Plzeňská teplárenská, a.s.
Výkup pozemku parc.č. 1770, k.ú. Černice, od podíl. spoluvlast. zaps. na LV č. 341 pro k.ú.
Černice, do majetku města Plzně.
Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 1809/2 k.ú. Černice
Prodej pozemků p.č. 733 a p.č. 765/70-71 k.ú. Lhota u Dobřan
Prodej pozemků p.č. st. 2910 a p.č. 1981/214 k.ú. Litice u Plzně
Změna smluvních ujednání ve SoBSK a dohodě uzavřených za účelem zástavby pozemku p.č.
2429/1 k.ú. Valcha
Prodej pozemku p.č. 3/8 k.ú. Dolní Vlkýš
Prodej pozemku p.č. 400/2 k.ú. Bručná
Uznání vydrţení vlastnického práva k pozemku parc. č. 1477/2 v k. ú. Černice
Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům MO pro sestavení rozpočtu města na
rok 2014 a RV v letech 2015 - 2017
Nárok zhotovitele na uhrazení vícenákladů realizace stavby Novostavba divadla v Plzni,
Divadlo Jízdecká.
Majetkoprávní vypořádání „Administrativní budova společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.,
Doubravecká ul., Plzeň“
Odkup pozemku p.č. 2920/6 v k.ú. Bolevec pro stavbu ,,Silnice II/231 – Plzeň, ul. 28. října,
Bílá Hora“
Směna pozemků v k.ú. Doudlevce – BRUSH SEM s.r.o.
Uzavření konečné KS na pozemky, TDI a smlouvy o zřízení VB, v k.ú. Plzeň zasaţených
stavbou CTP Invest, spol.s r. o.–větev V7 a V10.

590/III
591/III
613/III/8,9
624/III
627/III
628/III
646/III
660/IV/2
670/III
676/III

Odkoupení id. spoluvlastnických podílů pozemku p.č. 985/1 k.ú. Plzeň od pí Nekolové, p.
Váchy a pí Váchové.
Odkoupení id. spoluvlastnických podílů pozemku p.č. 680/1 k.ú. Doudlevce od p. MUDr. Jiřího
Mastného a pí Lenky Šmolíkové.
Rozpočet města Plzně na rok 2014 včetně rozpočtového výhledu na roky 2015 - 2017
Zkoušky řidičů taxisluţby
Uznání vydrţení vlastnického práva k pozemkům p.č. 6222/1, 14319/12, 14319/13 a 6226/3 vše
v k.ú. Plzeň
Uznání vydrţení vlastnického práva k pozemku p.č. 265/7 k.ú. Bručná
Ponechání pozemků k.ú. Chotěšov, Losina a Hoříkovice u Chotěšova v majetku města Plzně
Budoucí majetkoprávní vypořádání pro stavby "OZ Za Humny I.,II. - Dolní Vlkýš" - investor
NUMEN, s.r.o.
Odkoupení nově vzniklého pozemku p.č. 526/57 k.ú. Doudlevce od p. Beránka a pí Špiclové.
Rozšíření zřizovací listiny 4. základní školy Plzeň

r. 2014
4/III/1
8/III
18/III
21/III
23/III/1,2
24/III/1,2
25/III/1,2
30/III
35/III/2
36/III/2
37/III/2
38/III/2
39/III/2
40/III/2
41/III/2
42/III
56/III
70/III
71/III
72/III/1,2,3,4
73/III
77/III
84/III/1
86/III
89/III
90/III
96/III
97/III
98/III
99/III

Nárok zhotovitele na uhrazení víceprací při realizaci stavby Novostavba divadla v Plzni,
Divadlo Jízdecká (materiál přijde na stůl)
Souhlas s pod.ţád.o fin.podp.z OPTP ÚKEPEM MP,p.o.do výše 2.500.000,-Kč na tvorbu
integr.strat.ITI Pl.kr.pro PO 2014–2020 a jejím přijetím.
Odůvodnění VZ „Zimní údrţba silnic a vybraných MK v Plzni v zimních obdobích 2014/2015
aţ 2021/2022“ dle zák. č. 137/2006 Sb.
Prominutí sml. pokuty za nedodrţení termínu podání ţádosti o vydání SP na stavbu komunikace
z NS č. 2012/005117/NS (GLOBÁl spol. s r.o.)
Schválení dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Janou Mondekovou
Schválení dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Jindrou Štroblovou a panem
Stanislavem Kroščenem
Schválení dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Lýdiou Hlavačovou
úhr. vstup. za určených podmínek za seniory městem Plzní prov. PK Slavia VŠ Plzeň o.s. na PB
Lochotín na základě uzavřené smlouvy
Ţádost MO Plzeň 1 o uvolnění fin. prostředků z FŢP MP na projekt „Vlny v proudu – obnova
veřejné zeleně v okolí 31. ZŠ Plzeň“.
Ţádost Mateřské školy kardinála Berana Plzeň, o poskytnutí dotace z FŢP MP na projekt
„Procházka v oblacích“.
Ţádost MO Plzeň 3 o uvolnění fin. prostředků z FŢP MP na projekt Výměna 4 ks stromů na
Americké třídě u pomníku „Díky, Ameriko“.
Ţádost MO Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŢP MP na projekt „Posekání orobince
ve VKP Luční potok, v k.ú. Valcha“.
Ţádost 50. MŠ Plzeň, příspěvkové organizace, o poskytnutí finančního příspěvku z FŢP MP na
projekt „Ţivý plot pro ţivot“.
Ţádost spolku Duha Kopretina Plzeň, o poskytnutí dotace z FŢP MP na projekt „S Kopretinou
jde třídění snáz“.
Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní
způsoby vytápění ve městě Plzni.
Změna zřizovací listiny Správy hřbitovů a krematoria města Plzně, příspěvkové organizace
Záměr prodeje pozemků v k.ú. Dobřany v souvislosti s výstavbou mezinárodní cyklostezky.
Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město
Schválení Sml. o podm.poskyt.dotace z ROP NUTS II JZ na realizaci projektu „Div.terasyúprava JZ části sad.okruhu histor. jádra MP“.
Schválení Sml. o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II JZ na real. projektu
„Lochotínský park“.
Uzavření Dodatku č. 3 k Rozhodnutí a Podmínkám poskytnutí dotace v rámci OPPI - Výzva II
(neveřejná podpora), pro projekt „PVTP II“
Ţádost o dotaci z ROP NUTS II JZ na projekt „Revitalizace ul. sítě histor. centra m.Plzně, část
Rekonstrukce TT Praţská – U Zvonu“.
Pouţití volných prostředků FRR MP na úhradu udělené pokuty od Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěţe
Obsazení 3 pozic dozorčí rady organizace TOTEM–regionální dobrovolnické centrum, IČ
69966303, se sídlem Kaznějovská 51, Plzeň.
Úprava rozpočtu města v návaznosti na schválenou výši souhrnného dotačního vztahu v rámci
zákona o státním rozpočtu ČR
Schválení přebytků hospodaření jednotlivých městských obvodů za rok 2013
Odstoupení z funkce člena představenstva společnosti PMDP, a.s. a návrh na volbu nového
člena
Udělení výjimky pro zadání specializované veřejné zakázky na podporu aplikace e-spis
Rozpočtové opatření rozpočtů KŘTÚ - SVSMP
Prominutí smluvní pokuty za nedodrţení termínu podání ţádosti o vydání SP na stavbu TDI
vyplývající z NS č. 2011/004881/NS (T.G., a.s.)
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103/III/1,2
105/III
112/III
113/III
114/III
124/III
148/III/1
149/III/1
150/III/1,2
151/III/1
152/III/1
153/III/1
154/III
158/III
161/III
162/III

Provedení rozpočtového opatření v rozpočtu Plzeň-TURISMUS, p.o. a Odboru propagace a
marketingu MMP
Podání ţádosti města Plzeň jako pořadatele festivalu Smetanovské dny o členství v Asociaci
hudebních festivalů ČR
Prohlášení hrobu s uloţenými ostatky MUDr. Viléma Šela za čestný hrob města Plzně
Rozpočtové opatření v rozpočtu BEZP MMP
Plán prevence kriminality města Plzně 2014 -2015
Změna usnesení ZMP č. 207/2013
Ţádost MOTÝL, o.s. o poskytnutí dotace z FŢP MP na projekt „S MOTÝLem do přírody“.
Ţádost Gymnázia Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21, o poskytnutí dotace z FŢP MP na projekt
„Úprava zahradní plochy“.
Ţádost ZOO a BZ MP, o poskytnutí finančního příspěvku z FŢP MP na projekt „Zavedení
třídění odpadu v areálu ZOO a BZ MP“.
Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní
způsoby vytápění ve městě Plzni.
Ţádost TJ Sokol Plzeň – Nová Hospoda, o.s., o poskytnutí dotace z FŢP MP na projekt
„Odborné ošetření stromů a obnova zeleně“.
Ţádost Hany Voděrové, Kaznějovská 52, Plzeň, o poskytnutí dotace z FŢP MP na projekt
„Prestiţní časopis Vítaný host 2014-2015“.
Ţádost MMP, OŢP, o poskytnutí finančních prostředků z FŢP MP na projekt „Screeningový
monitoring řeky Úhlavy“.
Roční zpráva o postupu realizace IPRM a uzavření dodatku č. 5 k IPRM PEHMK
Rezignace na člena Finančního výboru ZMP a jmenování nového člena Finančního výboru
ZMP
Návrh na volbu členů představenstva a dozorčí rady společnosti Plzeňská
teplárenská, a.s.

164/III/1

Odstoupení z funkce člena dozorčí rady společnosti PMDP, a.s.
a návrh na volbu nového člena

165/III/1

Odstoupení z funkce člena představenstva společnosti Plzeňská teplárenská, a.s. a návrh na
volbu nového člena
Rezignace a návrh na volbu člena Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP
Změny termínu realizace objektu SO 002 Parkovací dům stavby "Novostavba divadla v Plzni,
Divadlo Jízdecká".
Přijetí dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti
sociálně–právní ochrany dětí
Ţádosti o podporu v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí pro projekt Zateplení 23. MŠ
Topolová 3, Plzeň
Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. a
delegování zástupce města na tuto valnou hromadu
Ţádost o přijetí usnesení o vydání obecně závazné vyhlášky regulující hazard na území města
Plzně s tzv. nulovou tolerancí

166/III
170/III
173/III
174/III
175/III/1,2
269/III

Prodlužovaná usnesení ZMP:
- usn. č. K-717/III/3 ze dne 11.12.2008 s termínem do 30.4.2014
Mgr. Šindelář: Odsouhlasení zpracovaného Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací
Ing. Kuglerová: Splněno - předloţeno na jednání ZMP 24.4.2014, další informace bude předloţena v prvním
pololetí 2015 v návaznosti na usnesení ZMP č. 27/2014.
Nositel doporučuje prodlouţení kontrolního termínu do 30.4.2015.
- usn. č. 546/III ze dne 8.11.2012 s termínem do 31.3.2014
Mgr. Šindelář: Uzavření dodatku č. 1 - "Rekonstrukce ul. U trati, II. úsek, Doudlevecká - Mikulášská - Ţelezniční"
Ing. Kozohorský: Jednáno se smluvními stranami.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31.12.2014.
- usn. č. K-369/III/2 ze dne 5.9.2013 s termínem do 25.4.2014
Mgr. Baxa: Vyjmutí obecně prospěšné společnosti Plzeň 2015 z působnosti směrnice QS 74-01 Zásady pro
zadávání veřejných zakázek
Mgr. Zelenková: Plněno průběţně - zpráva o zadaných zakázkách je předkládána jako součást Informativní zprávy
o stavu projektu EHMK do ZMP kaţdé čtvrtletí, naposledy ZMP dne 24.4.2014. Další zpráva bude předloţena
ZMP dne 4.9.2014.
Nositel doporučuje prodlouţení kontrolního termínu do 31.12.2014.
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- usn. č. 449/III/1 ze dne 10.10.2013 s termínem do 31.3.2014
p. Matoušová: Uzavření darovací smlouvy mezi městem Plzeň a Výzkumným ústavem les. hospodářství a
myslivosti na darování staveb v arboretu Sofronka
Ing. Hasmanová: Darovací smlouva na nemovité věci podléhá schválení zřizovatele, tj. MZeČR, které do
dnešního dne nebylo vydané.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31.10.2014.
- usn. č. 449/III/2 ze dne 10.10.2013 s termínem do 31.3.2014
p. Matoušová: Uzavření darovací smlouvy mezi městem Plzeň a Výzkumným ústavem les. hospodářství a
myslivosti na darování staveb v arboretu Sofronka
Mgr. Radová: Darovací smlouva na nemovité věci podléhá schválení zřizovatele, tj. MZeČR, které do dnešního
dne nebylo vydané.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31.10.2014.
- usn. č. 480/III ze dne 10.10.2013 s termínem do 31.3.2014
p. Matoušová: Prodej dílu "a" odděleného z pozemku p.č. 1470/1 k.ú. Plzeň
Mgr. Kylarová: Prověřuje se DPH.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31.12.2014.
- usn. č. 489/III ze dne 10.10.2013 s termínem do 31.3.2014
p. Matoušová: Darování pozemků Lidická ul.
Mgr. Kylarová: kupní smlouva je na MF ČR z titulu udělení doloţky.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 30.6.2015.
- usn. č. 74/III ze dne 13.3.2014 s termínem do 30.4.2014
Mgr. Baxa: Schválení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II JZ na realizaci projektu „4x4
Cultural Factory Světovar“.
Ing. Beneš: Řeší se s právním odborem.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 30.6.2014.
- usn. č. 75/III ze dne 13.3.2014 s termínem do 30.4.2014
Mgr. Baxa: Schválení Sml. o podmínkách poskyt. dotace z ROP NUTS II JZ na realizaci projektu „Archiv
Světovar“.
Ing. Beneš: Řeší se s právním odborem.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 30.6.2014.
- usn. č. 92/III ze dne 13.3.2014 s termínem do 31.3.2014
Mgr. Šindelář: Poţadavek zhotovitele na prodlouţení termínů při realizaci stavby "Novostavba divadla v Plzni,
Divadlo Jízdecká"
Ing. Kozohorský: Návrh dodatku se projednává.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 13.6.2014.
- usn. č. K-145/III ze dne 13.3.2014 s termínem do 31.3.2014
p. Matoušová: Získání pozemku parc.č. 11148/3 v k.ú. Plzeň do majetku města Plzně pro VPS K55 "Retenční
nádrţ Vinice".
Ing. Hasmanová: Kupní smlouva dosud nebyla uzavřena, se spoluvlastníky se jedná.
Nositel doporučuje prodlouţení kontrolního termínu do 31.3.2015.
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