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Realizační plán pro rok 2014
Uzavření darovací smlouvy mezi městem Plzeň a Výzkumným ústavem les. hospodářství a
myslivosti na darování staveb v arboretu Sofronka
Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 1931/93 v k.ú. Černice
Prodej nově vzniklých pozemků p.č. 7782/50 a p.č. 8467/24, oba v k.ú. Plzeň
Prodlouţení termínu pro dokončení stavby víceúčelového domu na p.č. 10065/1-8 a
p.č.10517/2, vše v k.ú. Plzeň
Mimosoudní vyrovnání + prodej pozemku p.č. 671/2 v k.ú. Bukovec
Ţádosti o podporu v rámci Operačního programu Ţivotní prostředí pro projekt „Zateplení
administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň“
Výkup spoluvlast. podílu 1 k celku na parc.č. 1747/1 k.ú. Bolevec ve spoluvlast. paní Kaděrové
a pana Hrušky do majetku města Plzně.
Rozpočet města Plzně na rok 2014 včetně rozpočtového výhledu na roky 2015 - 2017
Prodej pozemku p.č. 1291/6 k.ú. Bolevec
Prodej pozemku p.č. 636/94 k.ú. Červený Hrádek u Plzně
Odkoupení spoluvlast.podílu ve výši 5/8 k celku pozemků v k.ú. Plzeň z vlastnictví ČR–
ÚZSVM do majetku města Plzně.
Uzavření smlouvy směnné a o zřízení věcného břemene se spol. ALPHA – BOHEMIA, s.r.o. v
k.ú. Plzeň
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Směna pozemků v k.ú. Radobyčice – paní Wegerová
Městské soutěţe na prodej nemovitých věcí na adrese Koperníkova 29, Koperníkova 33,
Rubešova 10
Uzavření sml. o bud. sml. o zříz. sluţeb. inţ. sítě mezi Plzní, ČD, a.s. a SŢDC - p.č. 5601/1 k.ú.
Plzeň, p.č. 5601/6 k.ú. Plzeň 4
Uzavření sml. o bud. sml. o zříz. sluţeb. inţ. sítě mezi Plzní, ČD, a.s. a SŢDC - p.č. 5601/1 k.ú.
Plzeň
Městské soutěţe na prodej nemovitých věcí na adrese Jagellonská 12, Veleslavínova 10,
Hřímalého 23, Riegrova 22, Tylova 38.
BÚP podílu státu na pozemcích v k.ú. Radobyčice a v k.ú. Valcha z vlast.ČR–ÚZSVM, do
majetku města.
Uzavření dodatků ke SoBS – prodlouţení termínu na uzavření konečných smluv – investor
Terra Estates, s.r.o. – „BD, Divadelní ul“.
Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení rozpočtu MMP za rok 2013
Souhrnné rozpočtové opatření a částečná úprava rozpočtového výhledu 2015
Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních sluţeb MMP
Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních sluţeb MMP
Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních sluţeb MMP
Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu OSS MMP
Poskytnutí finančních darů z rozpočtu OSS MMP
Uznání vydrţení vlastnického práva k pozemku p.č. 1909/3 v k.ú. Černice
Uznání vydrţení vlastnického práva k pozemku p.č. 1382/5, p.č. 3033/5 a p.č. 1366/14 v k.ú.
Bolevec
Prodej pozemků p.č. st. 2935 a p.č. 1981/206, k.ú. Litice u Plzně, za účelem konečného
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vypořádání
Prodej pozemku p.č. 1981/185, k.ú. Litice u Plzně, za účelem konečného vypořádání
Prodej nově vzniklého pozemku p.č. 8135/67, k.ú. Plzeň
Městské soutěţe na prodej nemovitostí na adrese Úslavská 16, Rubešova 15, U Seřadiště 219,
Rumburská 4, Řepná 3
Výkup pozemků v lokalitě obytný soubor Háj B, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, manţelé
Rybářovi
Výkup pozemků v lokalitě obytný soubor Háj v Plzni, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, manţelé
Kratochvílovi
Výkup pozemků v lokalitě obytný soubor Stráň v k.ú. Újezd, paní Marie Krchovová
Směna pozemků v k.ú. Starý Plzenec mezi městem Plzeň a Ing. Václavem Pechem
Odkoupení pozemků v k.ú. Plzeň, Skvrňany a Doudlevce od společnosti ŠKODA
INVESTMENT, a.s.
Odkoupení pozemku p.č. 1916/3, k.ú. Bolevec, od p. Václava Salcmana
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na TDI v souvislosti se stavbou „PLZEŇ –
VINIČNÉ TERASY RODINNÉ DOMY“ – paní Radlingerová
Konečné majetkoprávní vypořádání se společností WEBSTER INVEST, uzavřený investiční
fond, a.s. - převod chodníku v k.ú. Bručná
Uzavření SoSB kupních v rámci stavby "VGP Park Plzeň - Bručná II." a kupní smlouvy na
podíl na pozemku v k.ú. Bručná s VGP CZ VIII., a.s.
Uzavření SoSB kupní v rámci stavby příjezdové komunikace v k.ú. Dolní Vlkýš se společností
pozemky Dolní Vlkýš, s.r.o.
Směna pozemků v k.ú. Bukovec – pí MUDr. Jana Pavlíčková, p. Libor Pavlíček
Uzavření dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí směnné a darovací (prodlouţení termínu
uzavření konečných smluv) - TJ SLOVAN Spoje Plzeň
Poskytnutí finanční dotace České sekci International College of Surgeons, o.s. na zabezpečení
Jubilejního světového kongresu ICS
Poskytnutí finanční dotace POST BELLUM, o.p.s. na částečnou úhradu nákladů na realizaci
vzdělávacího projektu Příběhy našich sousedů
Dopad změny daňové legislativy na zajištění způsobu provozování vodohospodářské
infrastruktury ve vlastnictví města Plzně po roce 2015
Poskytnutí finančních dotací na základě ţádostí projednaných v Komisi pro partnerská města a
evropské záleţitosti (KPMEZ)
Výkon úkolů str. MMP vypl. ze zákona č. 553/1991 Sb. o OP na území města Dobřany na
základě uzavřené veřejnoprávní sml.
Smlouva o právu stavby - výstavba a uţívání stav. objektů věţ S a věţ J ve prospěch
VIKTORIA PLZEŇ – fotbal, o.s.
Rozpočtové opatření na rok 2014 a úprava rozpočtového výhledu v letech 2015 – 2017
Rozpočtové opatření OI MMP na r. 2014 pro pokračování realizace stavby "Archiv Světovar,
4x4 Culture Factory Světovar"
Záměr prodat byty a nebyty v lokalitě Sylván, Plzeň, vč. schválení Zásad prodeje jednotek v
lokalitě Sylván z majetku města Plzně
Realizace projektu „Zateplení administrativní budovy Koterovská 162, Plzeň“
Vyhláška statutárního města Plzně, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na
území města Plzně
Rozpočtové opatření rozpočtů OSI – plavecké bazény a OSI – stadion Štruncovy sady a Luční
Ukončení stávající SoBSK a uzavření smlouvy nové na budoucí prodej p.p.č. 1593/4 a 1594/1,
k.ú. Skvrňany
Uzavření SoSB o zřízení sluţebnosti v rámci stavby „22 RD – Malesice – Vlkýš obytná zóna“ –
pozemky Dolní Vlkýš, s.r.o.
Nakládání s nemovitými věcmi na adrese Radyňská 22, Radyňská 23, Radyňská 30 a Plzenecká
13
Dohoda o partnerství k projektu „Přestupní uzel Plzeň/Šumavská – autobusový terminál“ mezi
Plzeňským krajem a statut. m. Plzeň
Odůvodnění veř. zakázky „Rekonstrukce tramvaj. trati a stavební úpravy ulice Terezie Brzkové
v Plzni“
Uzavření Dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Štefánií Bandovou na dobu
delší neţ 18 měsíců
Uzavření Dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s panem Zdeňkem Panouškem na
dobu delší neţ 18 měsíců
Uzavření Dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s Emílií Krosčenovou a Tiborem
Krosčenem na dobu delší neţ 18 měsíců
Schválení zásad pro prominutí poplatků z prodlení a úroků z prodlení
Projednání ţádosti pana J. Šnajdra o prominutí poplatků z prodlení
Rozhodnutí ZMP o udělení souhlasu pro stavební řízení na stavbu nazvanou „Rekonstrukce ţel.
svršku km 3,730 – 8,175 Plzeň – Ţatec“
Udělení Umělecké ceny města Plzně za rok 2013
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Mikrogranty na podporu kulturních a uměleckých projektů pro rok 2014
Poskytnutí dotace ve výši 20 mil. Kč ze zdrojů Ministerstva kultury ČR společnosti Plzeň 2015,
o.p.s.
Poskytnutí dotace na opravu fasády objektu Pobřeţní 8 v Plzni
Poskytnutí dotace na restaurování vstupního portálu kostela sv. Jiří v Plzni
Poskytnutí dotace na opravu krovu kostela M. J. Husa, Němejcova 2 v Plzni
Poskytnutí dotace na restaurování vjezdového portálu u domu nám. Republiky 21 v Plzni
Poskytnutí dotace na opravu fasády a dřevěných oken usedlosti Koterovská náv. 16 v Plzni
Poskytnutí dotace na opravu oken altánu Lochotínská 60 v Plzni
Poskytnutí dotace na výměnu oken domu nám. Republiky 5 - Rooseveltova 1 v Plzni
Grantový program pro rozvoj cestovního ruchu na rok 2014
Ţádost ČRS, ZPČ ÚS Plzeň, o poskytnutí dotace z FŢP MP na projekt „Monitoring
rozpuštěného kyslíku Berounka - Bukovec“
Ţádost 16. ZŠ a MŠ Plzeň o poskytnutí finančního příspěvku z FŢP MP na projekt „Duhová
školka – zahrada plná smíchu“
Rozpočtové opatření v Odboru sociálních sluţeb MMP
Akční plán řešení bezdomovectví z pohledu sociálně – zdravotní péče na území města Plzně na
léta 2014 – 2016
Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních sluţeb MMP
Porušení rozpočtové kázně společností Plzeň 2015, o.p.s., a s tím související úkony
Udělení Ceny města Plzně PhDr. Ing. Ivanu Martinovskému
Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město
Odměny pro členy výborů ZMP za II. pololetí 2014
Aktualizace přílohy "A" ke zřizovací listině p. o. Útvar koordinace evropských projektů města
Plzně
Schválení a uzavření dohody č. 1 o úpravě soupisu podkladů a účtů u akce OPŢP č. 12126311Rekonstrukce a modernizace úpravny vody Plzeň
Pojmenování ulice nacházející se současně na území MO Plzeň 3 a MO Plzeň 5
Rozpočtové opatření v návaznosti na analýzu plnění rozpočtu k 30. 6. 2014 a vyhodnocení
oček. skut. plnění rozpočtu za r. 2014
Porušení rozpočtové kázně Občanským sdruţením Tak pojď s náma a s tím související úkony
Přijetí dotace na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti
sociálně–právní ochrany dětí
Přijetí dotace v rámci OPŢP k realizaci projektu „Regenerace památné aleje Kilometrovka v
Plzni“
Přijetí dotace v rámci OPŢP k realizaci projektu „Zahrada Fantazie – Plzeň 5, Křimice“
Změna podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Systémové zajištění výkonu agend a
podpory procesů
Změna podmínek k Rozhodnutí o poskytnutí dotace – Infrastruktura pro distribuci sluţeb
eGovernmentu
Program a scénář jednání valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. a delegování
zástupce města na tuto valnou hromadu
Aktualizace přílohy „A“ a „B“ zřizovací listiny SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA
PLZNĚ, příspěvkové organizace
Dodatek č. 4 a aktualizace přílohy „A“ zřizovací listiny SPRÁVY INFORMAČNÍCH
TECHNOLOGIÍ MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace
Vynětí předmětných pozemků z působnosti MO Plzeň 3 v zásadním celoměstském zájmu
(Cukrovarská)
Schválení dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Monikou Pačanovou
Schválení dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Dagmar Vicanovou a panem
Jaroslavem Vicanem
Schválení dohody o uznání dluhu a jeho plnění ve splátkách s paní Jaroslavou Polákovou a
panem Karlem Polákem
Úpravy seznamů budov tvořících přílohu Bytové politiky města Plzně
Aktualizace přílohy „A“ zřizovací listiny ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA
PLZNĚ, příspěvkové organizace
Aktualizace Generelu odvodnění města Plzně – odstranění tiskových chyb
Schválení obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se mění vyhláška č.
5/2005, o stanovení školských obvodů
Aktualizace příloh ke ZL na movitý a nemovitý majetek ZŠ a ŠJ Plzeň
Aktualizace příloh ke ZL na movitý majetek - MŠ Plzeň
Ţádost 78. MŠ Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŢP MP na projekt „Barevná zahrada
dětí 78. MŠ“.
Ţádost Odborné školy, ZŠ a MŠ, Zbůch, o poskytnutí dotace z FŢP MP na projekt „Zahrada pro
všechny – 1. etapa“.
Poskytnutí dotace na podporu přechodu z nekvalitních způsobů vytápění na nízkoemisní
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způsoby vytápění ve městě Plzni.
Ţádost 20. ZŠ Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŢP MP na projekt „Přírodní zahrada
– obnova školního pozemku“.
Ţádost 57. MŠ Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŢP MP na projekt „Dalmatinkova
zahrádka“.
Ţádosti 16. MŠ Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŢP MP na projekt „Zahrádka plná
překvapení“.
Rozpočtové opatření související s úpravami rozpočtu Sociálního fondu MP Plzeň oproti
schválenému rozpočtu.
Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace s městem Plzeň a Dětským diagnostickým ústavem.
Změna zásad prodeje bytů a nebytových prostor
Změna usnesení ZMP č. 393/204 - uzav. dodatků č. 2 ke SoBSK - HOCHTIEF CZ a.s. a
HEGEMON KL spol. s r.o. z důvodu změnu smluvních ujednání
Zrušení usnesení ZMP č. 382 ze dne 12. 6. 2014 – Telefónica.
Uplatnění smluvní pokuty ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní.
Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 2010/002769 s Techmania Science Center o.p.s.
Program a scénář jednání řádné valné hromady společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s. a
delegování zástupce města na tuto valnou hromadu

Prodlužovaná usnesení ZMP:
- usn. č. 629/III ze dne 13.11.2008 s termínem do 31.10.2014
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: SPÚ na základě rozhodnutí MZe ČR převedl zájmové pozemky na LV SS Jeneč jako právního
nástupce býv. SS Přeštice. Převod pozemků s tímto subjektem je MAJ MMP projednáván.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31.3.2015.
- usn. č. K-2/III/4 ze dne 24.1.2013 s termínem do 30.9.2014
Mgr. Baxa: Rozhodnutí o způsobu provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Plzně po roce
2015
Ing. Beneš: Informativní zpráva bude podána na následujícím jednání ZMP z důvodu dokončení výběr.řízení na
poradce.
Nositel doporučuje prodlouţení kontrolního termínu do 12.12.2014.
- usn. č. 51/III ze dne 30.1.2014 s termínem do 31.8.2014
p. Matoušová: Budoucí prodej části pozemku p.č. 10452/1 v k.ú. Plzeň
Mgr. Kylarová: Smlouva neuzavřena z důvodu připomínkování ze strany budoucího kupujícího.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 30.6.2015.
- usn. č. 52/III ze dne 30.1.2014 s termínem do 30.9.2014
p. Matoušová: Prodej pozemků p.č. 806/1,2, k.ú. Plzeň
Mgr. Kylarová: ZMP dne 4. 9. 2014 neschválilo změnu usnesení č. 52 ze dne 30. 1. 2014, kupující byl zaslán
dotaz, zda uzavře kupní smlouvu za dříve schválených podmínek, odpověď zatím nemáme.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31.12.2014.
- usn. č. 74/III ze dne 13.3.2014 s termínem do 30.9.2014
Mgr. Baxa: Schválení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II JZ na realizaci projektu „4x4
Cultural Factory Světovar“.
Ing. Beneš: Prodlouţení termínu splnění na základě usnesení ZMP č. 14/0448 - změna usnesení.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 12.12.2014.
- usn. č. 75/III ze dne 13.3.2014 s termínem do 30.9.2014
Mgr. Baxa: Schválení Sml. o podmínkách poskyt. dotace z ROP NUTS II JZ na realizaci projektu „Archiv
Světovar“.
Ing. Beneš: Prodlouţení termínu splnění na základě usnesení ZMP č. 14/0449 - změna usnesení.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 12.12.2014.
- usn. č. 143/III ze dne 13.3.2014 s termínem do 7.11.2014
p. Matoušová: Výkup p.č.3203/26 a p.č. 3203/27 oba k.ú. Bolevec z vlastnictví ČR-SŢDC, do majetku města.
Ing. Hasmanová: Prodej pozemků nebyl dosud schválen Vládou ČR v souladu s dost. 4 § 20 zákona č. 77/2002 Sb.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 1.2.2016.
- usn. č. K-280/III/3 ze dne 12.6.2014 s termínem do 30.9.2014
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Mgr. Baxa: Dopad změny daňové legislativy na zajištění způsobu provozování vodohospodářské infrastruktury ve
vlastnictví města Plzně po roce 2015
Ing. Beneš: Dosud se nezměnila legislativa.
Nositel doporučuje prodlouţení kontrolního termínu do 12.12.2014.
- usn. č. 391/III ze dne 12.6.2014 s termínem do 31.10.2014
p. Matoušová: Uzavření dodatku ke SoBSK z důvodu prodlouţení termínu dokončení stavby polyfunkčního domu
na p.č. 9089 a p.č. 9090/7, k.ú. Plzeň
Mgr. Kylarová: S ohledem na skutečnost, ţe společnost do stanoveného termínu nesloţila kauci na účet města,
bude přijaté usnesení změněno popř. zrušeno.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31.3.2015.
- usn. č. 448/III ze dne 4.9.2014 s termínem do 15.10.2014
Mgr. Baxa: Změna usnesení o schválení Sml. o podm. poskytnutí dotace z ROP NUTS II JZ na realizaci projektu
„4x4 Cultural Factory Světovar“
Ing. Beneš: Zatím není rozhodnuto o přidělení dotace.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31.12.2014.
- usn. č. 449/III ze dne 4.9.2014 s termínem do 15.10.2014
Mgr. Baxa: Změna usnesení o schválení Sml. o podm. poskytnutí dotace z ROP NUTS II JZ na realizaci projektu
„Archiv Světovar“.
Ing. Beneš: Zatím není rozhodnuto o přidělení dotace.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31.12.2014.
- usn. č. 470/III ze dne 4.9.2014 s termínem do 31.10.2014
Ing. Šimák: Odůvodnění VZ „Zimní údrţba silnic a vybraných MK v Plzni v zimních obdobích 2015/2016 aţ
2022/2023“ dle § 156 odst. 1 zák. o VZ
Ing. Kozohorský: Za účelem zadání veřejné zakázky "Zimní údrţba silnic a vybraných místních komunikací v
Plzni v zimních obdobích 2015/2016 aţ 2022/2023" byla uzavřena smlouva o sdruţení veřejných zadavatelů t.j.
Statutární město Plzeň a Plzeňský kraj, zastoupené SVSMP a SÚS PK.
Vzhledem ke skutečnosti, ţe orgány Plzeňského kraje dosud neschválily dokumentaci k této veřejné zakázce
(Zastupitelstvu plzeňského kraje nebude předloţeno před 31. 10. 2014), a protoţe dokument odůvodnění veřejné
zakázky obsahuje data uvedená v dokumentaci veřejné zakázky, není moţno splnit termín 31. 10. 2014 pro
zveřejnění odůvodnění veřejné zakázky na profilu zadavatele.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 28.2.2015.
- usn. č. 482/III ze dne 4.9.2014 s termínem do 31.10.2014
Mgr. Šindelář: Odůvodnění veřejné zakázky "Náhradní hřiště TJ Slovan Spoje Plzeň"
Ing. Kaucký: Město Plzeň uzavřelo s TJ SOVAN Spoje Plzeň dodatek č. 1 ke smlouvě o budoucí smlouvě
darovací a budoucí smlouvě směnné, kdy termín "31. 12. 2015" se nahrazuje termínem "31. 12. 2016". Z
uvedeného důvodu bude VŘ na zhotovitele stavby vyhlášeno v roce 2015.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31.12.2015.
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