4
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1
Od zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 17.9.2014 Rada MO Plzeň 1 zasedala 2x,
a to 7.10.2014 a 22.10.2014; další zasedání se uskuteční 26.11.2014 a 3.12.2014.
Před zasedáním Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 17.9.2014 se uskutečnilo
mimořádné zasedání Rady MO Plzeň 1.

17.9.2014
Rada MO Plzeň 1 projednala tyto záležitosti:

247/2014

-

Souhlasila s realizací provizorního řešení úpravy místa k přecházení
u tramvajové zastávky „Plzeňka“. Rada MO Plzeň 1 doporučila Radě města
Plzně projednat návrh na přednostní zajištění úprav pro realizaci místa
k přecházení u tramvajové zastávky „Plzeňka“, v co nejkratším možném
termínu, ještě před zahájením stavebních prací na III. etapě rekonstrukce
tramvajové trati Karlovarská, v souladu se zpracovanou projektovou
dokumentací

248/2014

-

Souhlasila s uzavřením darovací smlouvy, jejímž předmětem je darování 2
ks bronzových bust parašutistů z druhé světové války Jozefa Gabčíka a Jana
Kubiše v celkové hodnotě 100 tis. Kč vlastníkům rodinného domu Pod
Záhorskem 22/1 v Plzni, na jehož zdi budou tyto busty umístěny
Schváleno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 17.9.2014

249/2014

-

Doporučila schválit návrh mimořádných odměn členům komisí Rady MO
Plzeň 1, kteří nejsou členy Zastupitelstva MO Plzeň 1, předsedům komisí
Rady MO Plzeň 1, kteří nejsou členy Zastupitelstva MO Plzeň 1 a členům
výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1, kteří nejsou členy Zastupitelstva MO
Plzeň 1 za práci v komisích Rady MO Plzeň 1 a výborech Zastupitelstva
MO Plzeň 1 za období červenec - říjen 2014 (do 10.10.2014)
Schváleno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 17.9.2014
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250/2014

-

Souhlasila s rozpočtovými opatřeními rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014
č. 39 - 51
Schváleno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 17.9.2014

251/2014

-

Souhlasila s vyjmutím realizace stavebních úprav v pavilonu „OS Motýl“,
Žlutická 2, ze schváleného plánu realizace staveb vlastní investiční výstavby
a ostatních stavebních akcí MO Plzeň 1 pro rok 2014
Schváleno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 17.9.2014

252/2014

-

Schválila výpůjčku požárního cvičiště pro dobrovolné hasiče na Košutce,
sestávající z budovy bez č. e. na pozemku parc. č. 1720/6 a pozemků parc.č.
1720/2, parc.č. 1720/5, parc.č. 1720/6, parc.č. 1711/3, vše v k.ú. Bolevec,
Asociaci TOM ČR, TOM 4710 Saturn 1, se sídlem Motýlí 46, Plzeň, za
účelem pořádání „1. závodu Plzeňského poháru“ v turistických závodech
dětí a mládeže ve dnech 7.11. – 8.11. 2014

253/2014

-

Schválila v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, § 30 odst. 3:
a)
převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního
fondu 7. mateřské školy Plzeň, Kralovická 35, p.o., ve výši 70 000,Kč za účelem dovybavení školní zahrady na odloučeném pracovišti
7. MŠ ve Žlutické ulici 2, Plzeň
b)
převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního
fondu 46. mateřské školy Plzeň, Fibichova 4, p.o., ve výši 40 000,- Kč
za účelem nákupu dětského zahradního prvku

254/2014

-

Schválila výpůjčku pódia v Centrálním parku Lochotín v Plzni (betonová
stavba pódia o rozměrech 6 x 10 m na pozemku parc. č. 11319/1 v kat.
území Plzeň) Diakonii ČCE – středisku Západní Čechy, Klubu Atom pro
děti a mládež, se sídlem Prokopova 25, Plzeň za účelem vernisáže fotografií
„Zaostřeno na život“ (představujících klienty sociální služby) a
doprovodného
kulturně-zábavného
programu
pro
veřejnost) dne
23. září 2014

255/2014

-

Schválila výpůjčku pódia v Centrálním parku Lochotín v Plzni (betonová
stavba pódia o rozměrech 6 x 10 m na pozemku parc. č. 11319/1 v kat.
území Plzeň) Oblastnímu sdružení ODS Plzeň – město, se sídlem Sady
5. května 44, Plzeň za účelem konání předvolebního mítinku ODS dne
27. září 2014

256/2014

-

Souhlasila
a)
s prodloužením termínu provedení opravy zázemí TJ, opravy omítek
šaten, rekonstrukce hřiště na beach volejbal na adrese V Lomech 9a,
Plzeň a opravy vstupu a kanalizace, Karlovarská 123, Plzeň
z 15. 9. 2014 na 30. 9. 2014
b)
s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
č. 2014/003111 na prodloužení termínu provedení opravy
s Tělovýchovnou jednotou Košutka Plzeň, občanským sdružením,
Karlovarská 123/126, Plzeň
Schváleno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 17.9.2014
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257/2014

-

Vzala na vědomí převzetí záštity starosty a MO Plzeň 1 nad akcí Diakonie
ČCE – střediska Západní Čechy, Prokopova 25, Plzeň „Zaostřeno na život“
dne 23.9.2014

258/2014

-

Souhlasila s navrženými změnami dle Návrhu obecně závazné vyhlášky
statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města Plzně
Schváleno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 17.9.2014

259/2014

-

Schválila výpůjčku 50 ks plastových židlí a 3 ks pivních setů Domu Dětí a
Mládeže Talent, o.p.s., se sídlem Krašovská 16, Plzeň, za účelem akce
„Hledáme talent z ulice“, spojené se slavnostním otevřením DDM Talent
dne 25. září 2014

260/2014

-

Souhlasila s podnájmem předmětu nájmu v objektu v Plzni, Sokolovská č.
or. 105: paní Janě Pochové, která je nájemcem prostorů v budově v Plzni,
Sokolovská č. or. 105, se uděluje souhlas s podnájmem předmětu nájmu ve
prospěch pana Milana Holého, sídlo: Kaznějovská 1209/9, Plzeň-Bolevec,
za účelem provozování restaurace

261/2014

-

Schválila výpůjčku pódia v Centrálním parku Lochotín v Plzni (betonová
stavba pódia o rozměrech 6 x 10 m na pozemku parc. č. 11319/1 v kat.
území Plzeň) Okresní organizaci ČSSD Plzeň – město, MO ČSSD Lochotín,
se sídlem Houškova 35, Plzeň za účelem konání předvolebních mítinků
ČSSD ve dnech 6. – 10. října 2014

7.10.2014
Rada MO Plzeň 1 projednala tyto záležitosti:

262/2014

-

Vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady MO Plzeň 1 ze dne
2.9.2014 a 17.9.2014

263/2014

-

Vzala na vědomí převzetí záštity starosty MO Plzeň 1 a MO Plzeň 1 nad
akcí – festival „Cesta ženy – matky“ dne 15.11.2014

264/2014

-

Vzala na vědomí zápisy z jednání komisí Rady MO Plzeň 1

265/2014

-

Souhlasila s plněním plánu vlastní investiční výstavby a ostatních
stavebních akcí za 1. - 3. čtvrtletí roku 2014
Připraveno k projednání na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne
3.12.2014
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266/2014

-

Schválila vyřazení a likvidaci nefunkčního inventáře a majetku a jeho
vyřazení z účetní evidence

267/2014

-

Schválila
a)

b)

ukončení nájemní smlouvy č. 2011/001304 na pronájem pozemku
parc.č. 12247 v k.ú. Plzeň (zahrada Na Roudné) s pí Ondřejkou
Húšťovou dohodou ke dni uzavření nájemní smlouvy s pí Marií
Bratrychovou
uzavření nového smluvního vztahu s pí Marií Bratrychovou, bytem
Táborská 26, Plzeň, na část pozemku parc.č. 12247 v k.ú. Plzeň
(zahrada Na Roudné o výměře 197 m2) a stanovila základní podmínky
nájemní smlouvy

268/2014

-

Schválila ukončení nájemní smlouvy č. 2007/005178/NS, uzavřené na
pronájem pozemku parc.č. 11793/2 v k.ú. Plzeň (zahrada Karlovarská o
výměře 84 m2) s pí Ivanou Hacklovou, bytem Žlutická 25, Plzeň výpovědí
dle nájemní smlouvy

269/2014

-

Neschválila pronájem pozemku parc.č. 10771/6 v k.ú. Plzeň (parkoviště
Lochotínská) společnosti FABER BUILDING SERVICE, s.r.o., se sídlem
Lochotínská 1217/43, Plzeň, za účelem provozování kryté tržnice a
velkoskladu vzduchotechnických komponentů společnosti Lindab, s.r.o.

270/2014

-

Schválila stanovení výše bezdůvodného obohacení za užívání pozemků:
•

Parc.č. 1273/2 v k.ú. Bolevec (Kotíkovská ul.) Ing. Miloši Kabátovi,
bytem R. Svobodové 24, Plzeň - účel užívání zahrada o výměře 21 m2,
z důvodu prodeje pozemku jmenovanému

•

Parc.č. 2127 v k.ú. Bolevec (Pode Dvory) p. Jiřímu Raichlovi, bytem
Macháčkova 33, Plzeň - účel užívání zahrada o výměře 15 m2,
z důvodu prodeje pozemku jmenovanému

•

Parc.č. 12539/3 v k.ú. Plzeň (Na Roudné) a.s. Ferona - zastavěná plocha
a nádvoří o výměře 5 m2, z důvodu směny pozemků

271/2014

-

Schválila uzavření nového smluvního vztahu se společností OSOH, a.s., se
sídlem Slovanská alej 32, Plzeň, na pronájem pozemků parc. č. 11319/371
v k.ú. Plzeň (Karlovarská ul.) a parc.č. 1626/24 v k.ú. Bolevec (Gerská ul.)
za účelem umístění 2 reklamních panelů o rozměru 5,10 x 2,40 m; stanovila
základní podmínky nájemní smlouvy

272/2014

-

Neschválila pronájem pozemku parc.č. 3028 v k.ú. Bolevec (zahrada,
lokalita u Karlovarské ul., o výměře 360 m2) za účelem užívání jako
zahrada p. Renému Němci, bytem Kotíkovská 73, Plzeň
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273/2014

-

Schválila
a)

ukončení nájemní smlouvy č. 2008/005254 dohodou ke dni uzavření
nájemní smlouvy s p. Tomášem Mottlem a pí Annou Schejbalovou na
pronájem pozemku parc.č. 11288/3 v k.ú. Plzeň (zahrada, lokalita
Berlín)

b)

uzavření nového
Dolní 17, Plzeň
pozemek parc.č.
výměře 230 m2);

smluvního vztahu s p. Tomášem Mottlem, bytem
a pí Annou Schejbalovou, bytem Všeruby 331, na
11288/3 v k.ú. Plzeň (zahrada, lokalita Berlín, o
stanovila základní podmínky nájemní smlouvy

274/2014

-

Schválila bezdůvodné obohacení za užívání pozemků parc.č. 10617/1,
parc.č. 10617/11, parc.č. 10617/13, parc.č. 10613, parc.č. 10617/14 a
prostory skladů na pozemku parc.č. 10612 a části pozemku parc.č. 10617/1,
vše v k.ú. Plzeň (areál bývalé „kvasničkárny“ v Lochotínské ulici),
užívaných za účelem prodeje, skladování a manipulace se stavebním
materiálem, společnosti MAWI, spol. s r.o., se sídlem v Plzni, Lochotínská
37

275/2014

-

Schválila uzavření nového smluvního vztahu s pí Marií Říhovou, bytem
Rabštejnská 26, Plzeň, na pronájem části pozemku parc.č. 12247 v k.ú.
Plzeň (zahrada v lokalitě zadní Roudná o výměře 55 m2); stanovila základní
podmínky nájemní smlouvy

276/2014

-

Neschválila pronájem části pozemku parc.č. 11122/7 v k.ú. Plzeň (lokalita
Na Chmelnicích o výměře 100 m2 a 94 m2) p. Pavlu Lehockému a p. Pavlu
Šimánkovi, oba hlášeni k pobytu na adrese alej Svobody 60, Plzeň, za
účelem užívání pozemku jako zahrada

277/2014

-

Schválila uzavření nového smluvního vztahu se Zemědělským družstvem
Plzeň - Červený Hrádek, se sídlem Červenohrádecká 186/50, Plzeň, na
pronájem části pozemků parc.č. 12250/18, parc.č. 12775/1, parc.č. 12220/9,
vše v k.ú. Plzeň, k zemědělské činnosti a pěstování polních plodin; stanovila
základní podmínky nájemní smlouvy

278/2014

Schválila
a)
ukončení nájemní smlouvy č. 2008/005272 dohodou ke dni uzavření
nájemní smlouvy s p. Michaelem Škardou na pronájem pozemku
parc.č. 11303/3 v k.ú. Plzeň (zahrada, lokalita Berlín)

-

b)

279/2014

-

uzavření nového smluvního vztahu s p. Michaelem Škardou, bytem
Střední 18, Plzeň, na pronájem pozemku parc.č. 11303/3 v k.ú. Plzeň
(zahrada, lokalita Berlín o výměře 142,5 m2) a stanovila základní
podmínky nájemní smlouvy

Schválila uzavření nového smluvního vztahu s pí Evou Pechovou, bytem
V Brance 1016, Humpolec, na pronájem pozemku parc.č. 11292/2 v k.ú.
Plzeň (zahrada, lokalita Berlín o výměře 102 m2); stanovila základní
podmínky nájemní smlouvy

5

280/2014

-

Nesouhlasila s uzavřením nového smluvního vztahu s p. Milanem
Kalivodou, hlášeném na adrese alej Svobody 60, Plzeň, na pronájem části
pozemku parc.č. 11793/1 v k.ú. Plzeň (zahrada – lokalita Karlovarská ul.)

281/2014

-

Schválila
a)

b)

zúžení předmětu nájmu u NS č. 2007/003223/NS, uzavřené se
Zemědělským družstvem Plzeň - Červený Hrádek, na část pozemku
parc.č. 12222 v k.ú. Plzeň (lokalita zadní Roudná), a to z původní
pronajaté plochy 13153 m2 na 13142 m2 (o 11 m2 méně)
uzavření nového smluvního vztahu s Plzeňskou teplárenskou, a.s., se
sídlem Plzeň, Doubravecká 2760/1, na pronájem části pozemku
parc.č. 12222 v k.ú. Plzeň a části pozemku parc.č. 12220/3 v k.ú.
Plzeň, za účelem vybudování bezpečnostního oplocení kolem
stávajících mostních pilířů technologického mostu přes řeku
Berounku; stanovila základní podmínky nájemní smlouvy

282/2014

-

Nesouhlasila s bezúplatným převodem pozemku parc.č. 3245 v k.ú. Bolevec
Společenství vlastníků Sokolovská 90, Plzeň; souhlasila s prodejem
pozemku parc.č. 3245 v k.ú. Bolevec Společenství vlastníků Sokolovská 90,
Plzeň za podmínek stanovených TÚ MMP

283/2014

-

Schválila dodávku a montáž drobného sportovního zařízení a herních prvků
v areálu 60. MŠ, Manětínská 37, v hodnotě nedosahující 50 tis. Kč bez DPH

284/2014

-

Schválila prodloužení nájemní smlouvy č. 1967/349/51/94 ze dne 1.10.1994
do 31.12.2015 manželům Josefu a Aleně Pelcovým, bytem Na Roudné 46,
Plzeň (provoz pizzerie Pulcinella, Plaská ul.)

285/2014

-

Zrušila Grantovou komisi zřízenou usnesením Rady MO Plzeň 1 č. 310 ze
dne 11.10.2011 včetně personálního obsazení

22.10.2014
Rada MO Plzeň 1 projednala tuto záležitost:

286/2014

-

Souhlasila s rozpočtovým opatřením rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2014 č. 52
Připraveno k projednání na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne
3.12.2014

Napsala: Jana Slavíková
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