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Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1
Od zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 18.6.2014 Rada MO Plzeň 1 zasedala 5x,
a to 8.7., 23.7., 4.8., 19.8. a 2.9.2014.
Před zasedáním Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 18.6.2014 se uskutečnilo
mimořádné zasedání Rady MO Plzeň 1.
Před zasedáním Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 17.9.2014 se uskuteční
mimořádné zasedání Rady MO Plzeň 1.

18.6.2014
Rada MO Plzeň 1 projednala tyto záležitosti:

169/2014

-

Souhlasila s úpravou Zásad pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1
Schváleno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 18.6.2014

170/2014

-

Souhlasila s poskytnutím dotací na investice a opravy z rozpočtu MO
Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné, kulturní, ekologické a zájmové
činnosti, na zdravotní účely, na aktivity volného času nebo jinak veřejně
prospěšné účely
Schváleno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 18.6.2014

171/2014

-

Vzala na vědomí převzetí záštity starosty a MO Plzeň 1 na akci „Slavnostní
ukončení TOTEMového roku 2013/2014“ dne 25.6.2014

172/2014

-

Souhlasila se zadáním zpracování projektové dokumentace „Stavební
úpravy Zručské cesty“
Schváleno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 18.6.2014
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173/2014

-

Souhlasila se zadáním zpracování studie a dokumentace pro územní
rozhodnutí stavby „Parkovací objekt Sokolovská ul. - Atom“
Schváleno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 18.6.2014

174/2014

-

Souhlasila se zadáním zpracování projektové dokumentace a s následnou
realizací stavebních úprav pavilonu „OS Motýl“ Žlutická 2
Schváleno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 18.6.2014

175/2014

-

Souhlasila s realizací oprav chodníků v ulicích Manětínská, Rabštejnská,
Ledecká, K Topolu a Bzenecká v souladu s předloženou fotodokumentací
Schváleno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 18.6.2014

176/2014

-

Souhlasila s umístěním fitness prvků pro starší a seniory v okolí Centrálního
parku
Schváleno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 18.6.2014

177/2014

-

Souhlasila s provedením sanace omítek a soklů teras a s provedením nátěrů
klempířských a zámečnických konstrukcí na objektu 90. MŠ Plzeň,
Západní 7
Schváleno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 18.6.2014

178/2014

-

Souhlasila s uzavřením smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení
odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě se společností ČEZ
Distribuce, a.s., pro budoucí stavbu Volnočasového centra Krašovská a se
zaplacením částky 80.500,- Kč jako podíl na oprávněných nákladech
spojených s připojením odběrných zařízení
Schváleno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 18.6.2014

179/2014

-

Schválila vyhlášení výběrového řízení na provádění pravidelného úklidu
v budově ÚMO Plzeň 1, alej Svobody 60, Plzeň (jelikož se blíží konec doby
trvání smluvního vztahu, uzavřeného mezi p. Pavlem Janeckým a
Statutárním městem Plzní - MO Plzeň 1, na dobu 2 let ode dne její
účinnosti)

180/2014

-

Projednala návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 pro
volební období 2014 – 2018

181/2014

-

Schválila výpůjčku 3 ks pivních setů Domu Dětí a Mládeže Talent, o.p.s., se
sídlem Krašovská 16, Plzeň, pro účely akce „Talentmánie aneb DDM Talent
dětem“ konané v Domě Dětí a Mládeže Talent, o.p.s., Krašovská 16, Plzeň,
dne 18. 6. 2014 od 15.00 hod.

8.7.2014
Rada MO Plzeň 1 projednala tyto záležitosti:
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182/2014

-

Vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady MO Plzeň 1 ze dne
10.6.2014 a 18.6.2014

183/2014

-

Vzala na vědomí zprávu o bezpečnostní situaci na území MO Plzeň 1 za
1. pololetí 2014

184/2014

-

Vzala na vědomí zápisy ze zasedání komisí Rady MO Plzeň 1

185/2014

-

Vzala na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního oddělení ÚMO Plzeň 1 za
1. pololetí roku 2014

186/2014

-

Schválila:
a) záměr pořídit knížky autorky Dany Raunerové (Knížka o zvířatech 1-3)
pro děti, které půjdou ve školním roce 2014/2015 do první třídy v ZŠ
v MO Plzeň 1, v souladu s rozpočtovými opatřeními rozpočtu MO Plzeň
1 na rok 2014 č. 28 a 30, schválenými usnesením Zastupitelstva MO
Plzeň 1 č. 455 ze dne 18.6.2014
b) uzavření licenční smlouvy nakladatelské s paní Danou Raunerovou,
jejímž předmětem je oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví
pro vydání Knížky o zvířatech 1-3 v rozsahu nákladu 750 výtisků
(celkem 2 250 ks), za odměnu ve výši 55 375,- Kč, dle návrhu smlouvy
c) uzavření objednávky s autorkou Danou Raunerovou, jejímž předmětem
je úhrada nákladů na úpravu knih (předtisková příprava) za celkovou
cenu 14 625,- Kč
d) zadání zakázky tisku Knížky o zvířatech 1-3 v rozsahu nákladu 750
výtisků (celkem 2 250 ks), pro děti, které půjdou ve školním roce
2014/2015 do první třídy v ZŠ v MO Plzeň 1, dle Pravidel Rady MO
Plzeň 1 č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek a v souladu
s rozpočtovým opatřením rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 č. 30,
schváleným usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 455 ze dne
18.6.2014.

187/2014

-

Schválila:
a) záměr nakoupit 100 ks publikace Plzeňsko v lidové písni II, vydavatel
Etnologický ústav AV ČR, v.v.i., se sídlem Na Florenci 1420/3, Praha 1
pro mateřské školy a základní školy MO Plzeň 1 a pro prezentaci MO
Plzeň 1, za celkovou cenu 57 000,- Kč včetně DPH, v souladu
s rozpočtovým opatřením rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 č. 30,
schváleným usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 455 ze dne
18.6.2014
b) uzavření objednávky s Etnologickým ústavem AV ČR, v.v.i., IČ:
68378076, se sídlem Na Florenci 1420/3, Praha 1, jejímž předmětem je
nákup 100 ks publikace Plzeňsko v lidové písni II, za celkovou cenu
57 000,- Kč včetně DPH
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188/2014

-

Schválila:
a) záměr zadat výrobu a osazení bust parašutistů z druhé světové války
Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše na zdi domu Pod Záhorskem 1 v Plzni,
v souladu s rozpočtovým opatřením rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 č.
30, schváleným usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 455 ze dne
18.6.2014.
b) zadání zakázky jednomu uchazeči dle části B bodu 18 Pravidel Rady
MO Plzeň 1 č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek, firmě Uměleckomodelářský ateliér Rudolf a Tomáš Matějkovi, se sídlem Zborovská 47,
Plzeň - Doudlevce k výrobě a osazení bust parašutistů z druhé světové
války Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše na zdi domu Pod Záhorskem 1
v Plzni za cenu do 100 000,- Kč včetně DPH, v souladu s rozpočtovým
opatřením rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 č. 30, schváleným
usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 455 ze dne 18.6.2014

189/2014

-

Schválila:
a) záměr umístit nafukovací atrakce pro děti v počtu 2 ks denně
(nafukovací hrad, nafukovací skluzavky a vodní fotbal) v lokalitě
Centrálního parku Lochotín v Plzni nebo v areálu Ice Parku, na dobu do
31.8.2014, s odběrem energií (voda a el. energie) z Ice Parku
b) nákup veškerých služeb, spočívajících v provozování a údržbě
nafukovacích atrakcí pro děti, uvedených v bodě a/ tohoto usnesení, od
firmy: Miroslav Ulč, s místem podnikání Blatenská 723/36, Plzeň –
Lobzy, za celkovou cenu 45 000,- Kč, dle pravidel Rady MO Plzeň 1
č. 1/2014 pro zadávání veřejných zakázek

190/2014

-

Souhlasila s bezúplatným převodem pozemků od ČR - Státního
pozemkového úřadu příslušného hospodařit s majetkem státu, do majetku
města Plzně dle zák. č. 92/1991 Sb.:
p.č. 10966/2 ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 64 m2 , k.ú. Plzeň
p.č. 10965/13 ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 152 m2 , k.ú. Plzeň
(oba tyto pozemky jsou v ul. Nad ZOO)
a p.č. 12727/3 ost. plocha, ost. komunikace, o výměře 27 m2 , k.ú. Plzeň
(ulice Pod Sylvánem)

191/2014

-

Souhlasila s odstraněním stavby ocelové skladové haly v majetku města
Plzně, stojící na pozemcích parc.č. 11911/2 a parc.č. 11911/19 v k.ú. Plzeň
v Luční ulici

192/2014

-

Schválila uzavření nového smluvního vztahu s p. Filipem Chobodickým,
bytem Táborská 823/6, Plzeň, na pronájem pozemku parc.č. 11793/2
v k.ú. Plzeň (díl 56, 55, 53 o výměře 326,16 m2 z celkové výměry 4020 m2
– zahrada Karlovarská) na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou

193/2014

-

Schválila uzavření nového smluvního vztahu s p. Vojtěchem Klichou,
bytem Bzenecká 1048/7, Plzeň, na pronájem pozemku parc.č. 11793/2
v k.ú. Plzeň (díl 87 o výměře 135 m2 z celkové výměry 4020 m2 – zahrada
Karlovarská) na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou
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194/2014

-

Schválila uzavření nového smluvního vztahu s p. Vlastimilem Pechmanem,
bytem Tovární 4, Plzeň, na pronájem pozemku parc.č. 11793/2 v k.ú. Plzeň
(díl 85 - o výměře 216 m2 z celkové výměry 4020 m2 - zahrada
Karlovarská) na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou

195/2014

-

Neschválila uzavření nájemní smlouvy s paní Ivanou Kozinovou, bytem
Máchova 186, Domažlice na pronájem pozemku parc.č. 2925/3 v k.ú.
Bolevec o výměře 52 m2 a stavby umístěné na pozemku parc.č. 2925/3
v k.ú. Bolevec za účelem rekonstrukce objektu a následného provozování
občerstvení (lokalita Senecký rybník)

196/2014

-

Nesouhlasila s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc.č.
11216/2 v k.ú. Plzeň o výměře 4.399 m2 s paní Marcelou Křiváčkovou,
bytem Kollárova 1, Plzeň, za účelem pastvy a výběhu koní (lokalita Sylván)

197/2014

-

Schválila ukončení nájemní smlouvy č. 2013/004288/NS, uzavřené s panem
Aloisem Vydrou, bytem Poštovní 579/10, Plzeň na pronájem části pozemku
parc.č. 11102/109 v k.ú. Plzeň pod prodejním stánkem v Brněnské ulici,
výpovědí dle nájemní smlouvy

198/2014

-

Souhlasila s prodloužením smlouvy o výpůjčce objektu Krašovská 30,
Plzeň, s Domem Dětí a Mládeže Talent, o.p.s., Plzeň, Bolevec, Krašovská
16 na dobu 1 roku, tj. do 31.8.2015;
nesouhlasila s uzavřením smlouvy o výpůjčce objektu Krašovská 30, Plzeň,
s těmito žadateli:
- Sportovní klub INDOSS Plzeň, se sídlem Emingerova 8, Plzeň
- Sportovní, Vzdělávací a Kulturní institut Plzeň, z.s., se sídlem
Krašovská 16, Plzeň
- Plzeň pro sport, z.s., se sídlem Krašovská 16, Plzeň

199/2014

-

Schválila uzavření nájemní smlouvy s nájemcem, spol. COME vending
s.r.o., se sídlem Rolnická 1551/146, Opava, na nebytový prostor o výměře
1 m2 v Bolevecké ZŠ Plzeň, nám. Odboje 18, pavilon „C“, za účelem
umístění mléčného automatu od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2017

200/2014

-

Vzala na vědomí informaci o zániku mandátu členky Zastupitelstva MO
Plzeň 1 paní Jitky Pyrgalové z důvodu úmrtí a povolání p. JUDr. Ilji Školy
jako náhradníka na uvolněný mandát za stranu KSČM

23.7.2014
Rada MO Plzeň 1 projednala tyto záležitosti:
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201/2014

-

Schválila změnu usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 188 ze dne 8.7.2014 - výroba
a osazení bust parašutistů z druhé světové války Jozefa Gabčíka a Jana
Kubiše na zdi domu Pod Záhorskem 1 v Plzni v bodě 2b/, tj. zadání zakázky
jednomu uchazeči dle části B bodu 18 Pravidel Rady MO Plzeň 1 č. 1/2014
pro zadávání veřejných zakázek firmě Otakar Příhoda – ArtMetal, se sídlem
Radlická 95, Praha k výrobě a osazení bust parašutistů z druhé světové
války Jozefa Gabčíka a Jana Kubiše na zdi domu Pod Záhorskem 1 v Plzni
za cenu do 100 000,- Kč včetně DPH, v souladu s rozpočtovým opatřením
rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 č. 30, schváleným usnesením ZMO Plzeň
1 č. 455 ze dne 18.6.2014

202/2014

-

Schválila ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 31.8.2010 se společností
Výroba dortů ISIS, s.r.o., se sídlem Sokolovská 798/12, Plzeň, na pronájem
nebytových prostorů v objektu bývalé MŠ Žlutická 1694/2, Plzeň,
(hospodářský pavilon) dohodou ke dni 31. 7. 2014

203/2014

-

Schválila výpůjčku požárního cvičiště pro dobrovolné hasiče na Košutce
občanskému sdružení OUPN ÉR, se sídlem Sokolovská 1141/135, Plzeň za
účelem zřízení stanového městečka k festivalu Šídlovák Oupn Ér ve dnech
22.8. – 24.8.2014

204/2014

-

Projednala a schválila návrh organizačního zabezpečení přípravy 32.
zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 4.8.2014 a program tohoto jednání

205/2014

-

Souhlasila se záměrem výstavby 1 třídy mateřské školy v objektu Žlutická 2,
Plzeň
Schváleno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 4.8.2014.

4.8.2014
Rada MO Plzeň 1 projednala tuto záležitost:

206/2014

-

Souhlasila s rozšířením plánu staveb VIV a ostatních stavebních akcí MO
Plzeň 1 na rok 2014 o zadání zpracování projektové dokumentace a
následnou realizaci stavebních úprav bývalého hospodářského pavilonu
objektu Žlutická 2 pro možnost zřízení nové třídy odloučeného pracoviště
7. mateřské školy; souhlasila s rozpočtovým opatřením rozpočtu MO Plzeň
1 na rok 2014 č. 37
Schváleno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 4.8.2014.
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19.8.2014
Rada MO Plzeň 1 projednala tyto záležitosti:

207/2014

-

Vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady MO Plzeň 1 ze dne
8.7.2014, 23.7.2014 a 4.8.2014

208/2014

-

Schválila změnu usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 75 ze dne 11.3.2014, kterým
schválila prodej projektové dokumentace „Oprava havarijního stavu
střechy“, na objekt bývalého KD Košutka, V Lomech 13, Plzeň, k.ú.
Bolevec, parc.č. 1366/2, zpracované k datu 05/2011 Ing. arch. Lubomírem
Korčákem, za cenu 95 760,- Kč vítězi
městské
soutěže
na
prodej
pozemku p.č. 1366/2 k.ú. Bolevec, jehož součástí je stavba V Lomech 13,
Severní Předměstí č.p. 1164, v bodě 3/b - prodloužení termínu plnění
usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 75 ze dne 11.3.2014 do 31.1.2015

209/2014

-

Schválila možnost politickým subjektům, zaregistrovaným pro volby do
zastupitelstev obcí a pro volby do Senátu Parlamentu ČR, které se konají
v termínu 10. – 11.10.2014, objednat si placenou prezentaci ve
zpravodaji Plzeňská jednička v říjnu 2014 za komerční sazbu inzerátu při
dodržení zákonných podmínek textu. Jmenovala komisi pro umístění
reklamy v předvolebním čísle Plzeňské jedničky ve složení Mgr. Miroslav
Brabec, Jiří Uhlík, MBA, Mgr. Michal Vozobule a Šárka Bachmannová

210/2014

-

Svěřila starostovi MO Plzeň 1 v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000
Sb., o obcích, v platném znění, pravomoc poskytovat fyzickým nebo
právnickým osobám věcné dary v hodnotě do 20 000,- Kč v jednom
kalendářním roce pořízené z rozpočtu MO Plzeň 1

211/2014

-

Vzala na vědomí zápisy ze zasedání komisí Rady MO Plzeň 1

212/2014

-

Projednala a schválila návrh organizačního zabezpečení přípravy 33.
zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, které se uskuteční dne 17.9.2014 ve
společenském sále sídla o.s. TOTEM-RDC, o.s., Kaznějovská 51, Plzeň, a
program jednání

213/2014

-

Schválila
a)

zadání zakázky jednomu dodavateli bez písemné výzvy dle bodu 18.
části B Pravidel Rady MO Plzeň 1 č. 1/2014 pro zadávání veřejných
zakázek, společnosti MIRAS – stavitelství a sanace, s.r.o., se sídlem
V Úhlu 37/11, Plzeň – Litice, IČ: 26385759,
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b)

214/2014

-

uzavření smlouvy o dílo mezi statutárním městem Plzeň, zastoupeným
Městským obvodem Plzeň 1 jako objednatelem a společností MIRAS–
stavitelství a sanace, s.r.o., se sídlem V Úhlu 37/11, Plzeň – Litice,
IČ: 26385759, jako zhotovitelem, jejímž předmětem bude zejména
provedení otvorů ve střeše bývalého hospodářského pavilonu objektu
Žlutická 2 pro osazení světlovodů a odvětrání vzduchotechnického
potrubí a stoupaček zdravotně technických instalací, včetně osazení
těchto zařízení

Souhlasila:
a/
s rozborem hospodaření MO Plzeň 1 k 30.6.2014
b/
se stavem účelových fondů MO Plzeň 1 k 30.6.2014
Bude projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 17.9.2014.

215/2014

-

Vzala na vědomí oznámení zahájení zjišťovacího řízení záměru „I/20 Plzeň,
Jasmínová - Studentská“ dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na
životní prostředí ve znění pozdějších předpisů - souhlasila s takto
zpracovanou dokumentací pro zjišťovací řízení záměru „I/20 Plzeň,
Jasmínová - Studentská“ z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí

216/2014

-

Vzala na vědomí zprávu o provádění komunálních služeb a údržby zeleně
na území MO Plzeň 1 za 1. pololetí roku 2014
Bude projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 17.9.2014.

217/2014

-

Souhlasila s plněním plánu vlastní investiční výstavby a ostatních
stavebních akcí za 1. pololetí roku 2014
Bude projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 17.9.2014.

218/2014

-

Schválila umístění 2 dětských herních prvků na pozemek parc. č. 11102/3
v k.ú. Plzeň – vnitroblok Brněnská, Bzenecká, Strážnická, v hodnotě
nedosahující 50 tis. Kč bez DPH

219/2014

-

Souhlasila s vyjmutím zadání zpracování projektové dokumentace
„Parkoviště Žlutická 33-37“ ze schváleného plánu realizace staveb vlastní
investiční výstavby a ostatních stavebních akcí MO Plzeň 1 pro rok 2014
Bude projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 17.9.2014.

220/2014

-

Souhlasila s prodejem volného nebytového prostoru č. 1639/38 o celkové
výměře 32,78 m2 , umístěného v suterénu domu č. p. 1639 v Plzni,
Rabštejnská č. or. 22, k. ú. Bolevec
Společenství vlastníků domů
Rabštejnská 20, 22 v Plzni dle „Zásad I prodeje...“ za částku 2620,- Kč/m2
(85.884,- Kč celkem)

221/2014

-

Schválila
a)

uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2012/002307/NS, uzavřené
s Ing. Jiřím Postupou, kterým bude zrušena sazba DPH u stanoveného
nájemného. Ostatní ujednání NS zůstávají v platnosti
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b)

uzavření dodatku k nájemní smlouvě č. 2012/003133/NS, uzavřené
s paní Marcelou Čákorovou, kterým bude zrušena sazba DPH
u stanoveného nájemného. Ostatní ujednání NS zůstávají v platnosti

(Jedná se o předzahrádky u restaurací v Rabštejnské a Hořejší ul.)
222/2014

-

Schválila uzavření nového smluvního vztahu s pí Marií Csölleovou, bytem
Nýřanská 28, Plzeň, na část poz. parc.č. 149/4 v k.ú. Bolevec o výměře
39 m2 - pozemek za účelem umístění dětských hracích prvků (zřízení
dětského hřiště u pizzerii - Kaznějovská - Hořejší ul.)

223/2014

-

Schválila
a)
ukončení nájemní smlouvy č. 2013/000276 dohodou ke dni uzavření
nájemní smlouvy s novým nájemcem (zahrada, lokalita zadní Roudná)
b)
uzavření nového smluvního vztahu s pí Simonou Melíškovou, bytem
Klatovská 118, Plzeň, část pozemku parc.č. 12247 v k.ú. Plzeň o
výměře 399 m2 z celkové výměry 5912 m2 (zahrada – lokalita zadní
Roudná)

224/2014

-

Souhlasila s uzavřením dodatku na změnu účelu užívání a prodloužení doby
výpůjčky ke smlouvě o výpůjčce č. 2012/002258, uzavřené s občanským
sdružením Junák – svaz skautů a skautek ČR, přístav „OMAHA“, se sídlem
Waltrova 47, Plzeň, z důvodu zkolaudované stavby loděnice na pozemku
parc.č. 1995/11 v k.ú. Bolevec (u Velkého boleveckého rybníka)

225/2014

-

Schválila uzavření nového smluvního vztahu – pachtovní smlouvy
s pachtýřem - Hung Nguyen, Borská 553, Bor u Tachova; předmět pachtu:
pozemek parc.č. 12182/1 v k.ú. Plzeň o výměře 7803 m2 pozemek v lokalitě
Na Roudné – Lipová za účelem zemědělské činnosti – pěstování zeleniny

226/2014

-

Schválila uzavření nového smluvního vztahu s Českou poštou, s. p., se
sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, na část pozemku parc.č. 12763
v k.ú. Plzeň o výměře 1 m2 z celkové výměry 33477 m2 za účelem umístění
poštovní schránky (ul. Na Roudné)

227/2014

-

Schválila uzavření nového smluvního vztahu s p. Václavem Zoubkem,
bytem Komenského 61, Plzeň, na pronájem pozemku parc.č. 11317/188
v k.ú. Bolevec za účelem úpravy užívacích práv k pronajímaným částem
pozemků, na kterých je postavena garáž ve vlastnictví žadatele
(Komenského ul.)

228/2014

-

Schválila uzavření nájemní smlouvy s nájemcem, spol. CROWNING, s.r.o.,
se sídlem Vyšehradská 1349/2, Praha 2, na část prostorů sloužících
k podnikání v objektu – stavby občanského vybavení č.p. 2059 na pozemku
parc.č. 3837 v k.ú. Bolevec, vše na adrese Plzeň – Sokolovská 105, zapsáno
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj,
Katastrální pracoviště Plzeň město na LV č. 1 – tj. prodejna o celkové
výměře 36,80 m2 – prostor N05 a garáž o celkové výměře 19,10 m2 –
prostor N06, za účelem provozování obchodní činnosti v oboru instalatérství
a topenářství
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229/2014

-

Souhlasila s uzavřením dodatku k nájemní smlouvě č. 2007/006090/NS ze
dne 20.11.2007, uzavřené s Ing. Jaroslavem Vlčkem a paní Helenou
Vlčkovou, bytem Žlutická 35, Plzeň. Dodatkem se mění bod II. Nájemní
smlouvy – účel nájmu takto:
úprava užívacích práv k části pozemku p.č. 2821/10 v k.ú. Bolevec v ul.
Nad Štolou, zastavěné stavbou přístřešku pro 2 osobní automobily a sloužící
zároveň jako sklad zahradní techniky včetně souvisejícího odvodnění,
stavby oplocení s betonovým soklem v délce 27,6 m (plocha oplocení
5,52 m2 ) Ostatní plocha části pozemku bude užívána jako zahrada

230/2014

-

Schválila prodej souboru předmětů získaných v rámci dědictví po zemřelých
osobách, kterým MO Plzeň 1 vypravil sociální pohřeb, nejvyšší nabídce, tj.
za cenu 1 900,- Kč firmě Ing. Jiřina Šimánková – Bazar-zastavárna „U
Gery“, provozovna Lidická 33, Plzeň

231/2014

-

Vzala na vědomí převzetí záštity starosty a MO Plzeň 1 nad akcemi:
1.) Vyšlápněte si pro zdraví s Mammahelpkami a růžovou stužkou
2.) 2. Ročník Malé ceny AMK Viktoria Plzeň žactva

2.9.2014
Rada MO Plzeň 1 projednala tyto záležitosti:

232/2014

-

Vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady MO Plzeň 1 ze dne
19.8.2014

233/2014

-

Schválila změnu termínu zasedání Rady
ze 14.10.2014 na 7.10.2014 od 14.00 hodin

234/2014

-

Zrušila komise Rady MO Plzeň 1, zřízené usnesením Rady MO Plzeň 1 č.
290 ze dne 23.11.2010 a usnesením č. 29 ze dne 15.1.2013, včetně jejich
personálního obsazení, ke dni voleb, tj. 10.10.2014

235/2014

-

Vzala na vědomí předloženou dokumentaci k záměru „I/27 Plzeň, Sukova –
Karlovarská, III. etapa (Přemyslova – Karlovarská)“ dle zákona č. 100/2001
Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů;
souhlasila s takto zpracovanou dokumentací výše uvedeného záměru
z hlediska posouzení vlivů na životní prostředí

236/2014

-

Schválila „Plán zimní údržby MO Plzeň 1 pro období 2014/2015“

237/2014

-

Vzala na vědomí zápisy ze zasedání komisí Rady MO Plzeň 1
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MO

Plzeň

1

v říjnu,

tj.

238/2014

-

Souhlasila
s převodem finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu
města Plzně ve výši 250 000,- Kč, určených pro Zoologickou a
botanickou zahradu města Plzně, příspěvkovou organizaci, Pod
Vinicemi 9, Plzeň, na vydání monotematické publikace o historii ZOO
a BZ na Lochotíně v letech 1963 – 2000
b)
s rozpočtovým opatřením rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 č. 38
Bude projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 17.9.2014.
a)

239/2014

-

Schválila výpůjčku pódia v Centrálním parku Lochotín v Plzni o rozměrech
6 x 10 m na pozemku parc.č. 11319/1 v k.ú. Plzeň a 40 ks plastových židlí
občanskému sdružení Mamma HELP – sdružení pacientek s nádorovým
onemocněním
prsu,
zastoupeným
Mgr.
Janou
Drexlerovou,
místopředsedkyní o.s., pro účely akce „Vyšlápněte si pro zdraví
s mammahelpkami a růžovou stužkou“ v Centrálním parku Lochotín
v Plzni, konané dne 4.10.2014

240/2014

-

Souhlasila s výkupem části pozemku parc.č. 607/22 v k.ú. Bolevec o
výměře cca 199 m2 , která bude dotčena trvalým záborem pro stavbu
„Rekonstrukce ulice Pod Stráží“ od fyzických osob, zapsaných na LV č. 583
pro k.ú. Bolevec

241/2014

-

Souhlasila s prodejem části pozemku parc.č. 11255/2 v k.ú. Plzeň o výměře
cca 800 m2 společnosti Livingstone development, s.r.o., IČ 24268461, se
sídlem Chotíkov 388, za účelem výstavby dvou bytových domů, (lokalita
Kotíkovská – Skautská ul.) za podmínek stanovených TÚ MMP

242/2014

-

Souhlasila s výkupem spoluvlastnických podílů pozemku parc. č. 1897/1 o
celkové výměře 27229 m2 , orná půda, zaps. na LV č. 1248 pro k. ú. Bolevec
– lokalita u Boleveckého hřbitova (spoluvlastníci pan Martin Šabek, paní
Milada Šabková a paní Václava Šteflová, všichni bytem Bolevecká
náves 2/4, Plzeň) do majetku města Plzně

243/2014

-

Souhlasila s prodejem bytů stávajícím nájemcům v lokalitě Sylván v Plzni,
po jednotkách dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších
změn a doplňků, za podmínek stanovených TÚ MMP (Bloky E, F, H)

244/2014

-

Nesouhlasila s prodejem pozemků pod garáží parc.č. 10920/17 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 13 m2 a parc.č. 10921/22 – zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 9 m2 , oba v k.ú. Plzeň, (lokalita Karlovarská ul. –
Lochotínská ul.) Ing. Milanu Žákovi, bytem Plzeň, Plzeňská cesta 105 a
panu Milanu Kokešovi, bytem Plzeň, Anglické nábřeží 12, za účelem
sjednocení vlastnictví
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245/2014

-

Vzala na vědomí převzetí záštity starosty MO Plzeň 1 a MO Plzeň 1 Zahájení jubilejního TOTEMového roku 2014/2015 dne 10.9.2014

246/2014

-

Schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „Návrh, tisk
a vydávání zpravodaje MO Plzeň 1 - Plzeňská jednička“ (z důvodu
vyčerpání finančního limitu stanoveného smlouvou).

Napsala: Jana Slavíková
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