DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Splněná usnesení ZMP:
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Uznání vlastn. práva k 1/4 (nedělené) nemovitosti v k.ú. Plzeň
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Rozhodnutí o způsobu provozování vodohospodářské infrastruktury ve vlastnictví města Plzně
po roce 2015
Obytný soubor Háj, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, I.R.S. rozvojová a stavební, s.r.o., insolvenční
správce Ing. Vladimír Nechutný
Konečné smlouvy, obytný soubor Háj B, část A, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, I.R.S. rozvojová
a stavební, s.r.o., v insolvenci
Prodej pozemku p.č. 183/2 v k.ú. Koterov
Rozpočet města Plzně na rok 2014 včetně rozpočtového výhledu na roky 2015 - 2017
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Smlouvy o smlouvách budoucích, „Křiţovatka Borská – Na Pomezí“ a „Úprava ulice Na
Pomezí“ k.ú. Plzeň, ŠKODA CITY SERVICE s.r.o.
Poskytnutí dotací z grantového programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání
Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory handicapovaných sportovců
Poskytnutí neinvestičních dotací na podporu výchovy, vzdělávání a mimoškolních aktivit dětí a
mládeţe
Výkup pozemků v lokalitě obytný soubor Háj B, k.ú. Červený Hrádek u Plzně, Daria Jankových
Zřízení sluţebností umístění VHI ve prospěch města Plzně v lokalitě Obytný soubor Háj B v
k.ú. Červený Hrádek u Plzně
Majetkopráv. vypořádání - spol. Valcha Property Development a.s. „Obytná zóna Plzeň –
Valcha“ 1. fáze I. et. a SOSB 2. fáze I. et.
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní a smlouvě o smlouvě budoucí
směnné – Západočeské konzumní druţstvo Plzeň
Uzavření dodatků ke smlouvám budoucím s Ing. Krátkým v souvislosti se stavbou:
„Polyfunkční dům Belánka“ v k.ú. Plzeň
Uzavření SOSB kupních, o zřízení VB - IKO stavby, s.r.o., Povodí Vltavy, s.p. a 5 FO „Obytný soubor Plzeň – Újezd, Na Draţkách“
Majetkoprávní vypořádání - stavba „BYTOVÝ DŮM TĚŠÍNSKÁ na pozemku p.č. 1093/10 v
kat. území Doubravka“
Majetkopráv. vypořádání - HEGEMON KL, s.r.o. výstavba „Plzeň, Litice, Dubová Hora – III.
etapa“ a úhrada bezdůvod. obohacení
Udělení výjimky ze Zásad pro zad. veř. zak. QS 74-01 při realizaci rekl. spotu jako součásti
kampaně na podporu projektu Plzeň EHMK 2015
Poskytnutí finančních dotací na základě ţádostí projednaných v Komisi pro partnerská města a
evropské záleţitosti (KPMEZ)
Přijetí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na opravu CAS pro MO Plzeň 4
Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý a nemovitý majetek předaný k hospodaření
PO v působnosti KŘÚSO MMP.
Poskytnutí dotací v rámci Průběţného dotačního programu v oblasti kultury "Mikrogranty pro
rok 2014"
Prominutí poplatků z prodlení – Diviš Josef
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
způsoby vytápění ve městě Plzni.
Ţádost 20. ZŠ Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŢP MP na projekt „Přírodní zahrada
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– obnova školního pozemku“.
Ţádosti 16. MŠ Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŢP MP na projekt „Zahrádka plná
překvapení“.
Poskytnutí neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sociálních sluţeb MMP
Poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Odboru sociálních sluţeb MMP
Záměr na BÚP části býv.KD v Č.Hrádku a p.č.98/2 k.ú.Č.Hrádek z vl.ÚZSVM a záměr získat i
souv.pozemky z vl.ZD Č.Hrádek a FO.
Volba primátora města Plzně, náměstků primátora, ostatních členů RMP, předsedy KV ZMP,
předsedy FV ZMP a předsedy VZVZ ZMP
Uzavření Dodatku č. 3 - projekt „Rozvoj Plzeňského vědecko technologického parku – výstavba
PVTP III a rozvoj PVTP II“
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo s firmou OHL ŢS, a.s. v rámci projektu „Rozvoj PVTP
– výstavba PVTP III a rozvoj PVTP II
Změna zástupce města Plzně na Shromáţdění zástupců jako nejvyššího orgánu svazku obcí
Povodí Berounky
Rozpočet města Plzně na rok 2015 včetně rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2018
Program a scénář jednání valné hromady společnosti DOMINIK CENTRUM s.r.o. a delegování
zástupce města na tuto valnou hromadu
Jmenování zástupce samosprávy statutárního města Plzně do Dobrovolného sdruţení obcí
(DSO) Silnice I/27
Schválení záměru PMDP, a.s. uzavřít SoSBK na odkup nové dopravní základny s dílčí změnou
oproti jejímu vzoru dle Projektové smlouvy

Prodlužovaná usnesení ZMP:

- usn. č. 163/III ze dne 8.4.2004 s termínem do 1.12.2014
p. Matoušová: Bezúplatný převod pozemků k.ú. Doubravka
Ing. Hasmanová: Vzhledem k tomu, ţe stále nebylo na předmětnou stavbu vydáno ÚR, nebyla smlouva SPÚ
vyhotovena.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31.3.2015.
- usn. č. K-347/IV/3 ze dne 26.6.2008 s termínem do 10.12.2014
p. Matoušová: Spolupráce se SŢDC, s.o. na zajištění nemovitostí potřebných pro budoucí realizaci investiční akce
"Průjezd uzlem Plzeň ve směru III. TŢK"
Ing. Hasmanová: Usnesení je jiţ překonané. Mezi městem Plzní a Správou ţelezniční dopravní cesty, státní
organizací je v současné době uzavírána nová smlouva o spolupráci dle usnesení ZMP č. 408/2014 . Do orgánů
města Plzně bude předloţen návrh na zrušení usnesení ZMP č. 347/2008, neboť dle něj se uţ majetkoprávní
vypořádání předmětné lokality nerealizuje.
Nositel doporučuje prodlouţení kontrolního termínu do 11.12.2015.
- usn. č. 74/III ze dne 13.3.2014 s termínem do 12.12.2014
p. Zrzavecký: Schválení Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z ROP NUTS II JZ na realizaci projektu „4x4
Cultural Factory Světovar“.
Ing. Beneš: - usnesení se bude revokovat nebo rušit.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 18.6.2015.
- usn. č. 75/III ze dne 13.3.2014 s termínem do 12.12.2014
p. Zrzavecký: Schválení Sml. o podmínkách poskyt. dotace z ROP NUTS II JZ na realizaci projektu „Archiv
Světovar“.
Ing. Beneš: - usnesení se bude revokovat nebo rušit.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 18.6.2015.
- usn. č. 257/III ze dne 24.4.2014 s termínem do 30.11.2014
p. Matoušová: Záměr města k majetkopráv. vypořádání „Bytové
domy – Plzeň, Malostranská ul. I. a II. etapa“, spol. CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.
Ing. Hasmanová: Probíhá jednání se správci o moţnosti převzetí části TI, která odpovídá plzeňským standardům.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 30.11.2015.
- usn. č. K-280/III/3 ze dne 12.6.2014 s termínem do 12.12.2014
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p. Zrzavecký: Dopad změny daňové legislativy na zajištění způsobu provozování vodohospodářské infrastruktury
ve vlastnictví města Plzně po roce 2015
Ing. Beneš: - je v jednání s MF ČR.
Nositel doporučuje prodlouţení kontrolního termínu do 18.6.2015.
- usn. č. 325/III ze dne 12.6.2014 s termínem do 15.12.2014
p. Matoušová: Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní – HOCHTIEF CZ, a.s., HEGEMON
KL, spol. s r.o.
Ing. Hasmanová: Ze strany ţadatelů zatím nebyly na základě výzvy MAJ učiněny konkrétní kroky k uzavření
dodatku. Budou-li ţadatelé i dále nečinní, bude podán návrh na zrušení tohoto usnesení.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 21.12.2015.
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