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Zpráva o činnosti Rady městského obvodu Plzeň 3,
za období od 1. prosince 2014 do 15. února 2015

Váţené dámy a pánové,
Rada městského obvodu Plzeň 3 se od zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 3
dne 1. prosince 2014 sešla celkem 4x, z přijatých usnesení vybírám:

Nebytové prostory
Rada schválila:
 nájem
prostorů o celkové výměře 121,46 m2, nacházejících
se v I. podzemním podlaţí budovy na adrese Klatovská třída 26 panu Josefu
Švarcovi na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za účelem
provozovny oční optiky včetně měření zraku
2
 nájem prostoru o celkové výměře 10,15 m v I. NP objektu 2. ZŠ,
Schwarzova 20, Plzeň Ing. Zdeňku Meczlovi na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou za účelem provozování školního bufetu
 pronájem části nemovitostí - učeben pro školní rok 2014/2015
- ve 24. MŠ nájemci Mgr. Kristýně Bartákové za účelem výuky
anglického jazyka a nájemci Základní umělecké škole Plzeň
za účelem výuky hudební výchovy
- v 16. MŠ nájemci Bc. Zuzaně Šímové za účelem výuky anglického
jazyka
ve 27. MŠ nájemci Bc. Zuzaně Šímové za účelem výuky
anglického jazyka a nájemci Ing. Miluši Sutnarové za účelem
výuky cvičení „MINIAEROBIK“
ve 44. MŠ nájemci Ivě Růţičkové za účelem výuky anglického
jazyka
Předzahrádky na území MO 3
Rada schválila zvláštní uţívání místní komunikace – chodníku za účelem
umístění předzahrádky u objektu:
 ve Smetanových sadech č. 4 o rozsahu 25 m2 ve dnech 18. 12. 2014
– 18. 12. 2015 paní Růţeně Veselé,
 na nám. Republiky č. 7 o rozsahu 43,89 m2 ve dnech 15. 2. 2015
– 31. 12. 2015 společnosti Caffe Fellini s. r. o.,
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 na rohu ulic Kopeckého sady x Martinská o rozsahu 74 m2 ve dnech
15. 3. 2015 – 31. 10. 2015 společnosti JANÁK BROS. spol. s r. o.,
 na náměstí Republiky č. 6 o rozsahu 22,8 m2 ve dnech
1. 3. 2015 – 31. 10. 2015 společnosti Lovato s. r. o.

Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2015
Rada schválila na svém jednání dne 9. 2. 2015 termín pro podávání ţádostí
o poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 3 do 31. 3. 2015.
V návaznosti na přijatá usnesení orgánů MO 3 a změnu legislativy schválila
také změnu Zásad poskytování dotací z rozpočtu MO 3.

Separovaný odpad
Vzhledem k nárůstu odpadu tříděných sloţek bylo nutné navýšit svozové dny
na vyváţení plastů a papíru. Rada tedy schválila uzavření dodatku ke stávající
smlouvě (na základě jednacího řízení bez uveřejnění) na navýšení svozu
separovaného odpadu se stávajícím zhotovitelem Západočeské komunální
sluţby a.s. a to od 1. 1. 2015 do 31. 8. 2015 za tuto cenu:
Cena za svozový den - papír 15.999,11 Kč bez DPH x 36 svozů
Cena za uvedené období
575.967,96 Kč bez DPH, 662.363,15 Kč vč. DPH
Cena za svozový den - plast 15.999,11 Kč bez DPH x 18 svozů
Cena za uvedené období
287.983.98 Kč bez DPH, 331.181,57 Kč vč. DPH
Cena celkem za navýšené svozové dny papíru a plastů za uvedené období činí
993.544,72 Kč vč. DPH.

Kritéria pro rok 2015 pro stanovení výše nájemného z pronájmu městských
pozemků pod prodejními stánky na území MO Plzeň 3
Rada schválila aktualizaci základních kritérií pro stanovení výše nájemného
z pronájmu městských pozemků pod prodejními stánky na území MO Plzeň 3
- pro rok 2015.
stánek

I. zóna
II. zóna
III. zóna

od 0 m2 do10 m2

Kč/ m2
3.858,3.147,2.720,-

nad 10 m2 do 20 m2

Kč/ m2
3.646,3.002,2.573,Stránka 2 z 5

nad 20 m2 do 40 m2

Kč/ m2
3.505,2.861,2.431,-

nad 40 m2

Kč/ m2
3.074,2.502,2.148,-
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Sjednané nájemné u kaţdé nájemní smlouvy bude kaţdoročně zvyšováno vţdy
k 1.1. běţného roku o roční míru inflace, vyjádřenou průměrným vývojem
spotřebitelských cen, vyhlášenou příslušným statistickým úřadem za uplynulý
rok.
I. zóna - historická část omezená hranicí: Americká a Sirkova ul., Štruncovy
sady, sady Pětatřicátníků a Klatovská tř. ke křiţovatce s Americkou ul.
II. zóna - CAN a 1.brána společnosti ŠKODA a.s., stánky u obchodních center
a v sídlištích III. zóna – ostatní
Koeficient dle sortimentu
Textil a obuv, drogerie, květiny, ostatní
1,1
Tisk
1,0
Občerstvení, potraviny, ovoce a zelenina
1,0
Alkohol a tabák (i v kombinaci s jiným sortimentem)
1,2
Tabák (i v kombinaci s jiným sortimentem, bez alkoholu)
1,1
Koeficient dle počtu stánků jediného provozovatele
Jeden stánek
1,0
Dva a více stánků
1,0

Návrh novelizací Vyhlášek statutárního města Plzně
Rada MO Plzeň 3 souhlasila s novelami vyhlášek statutárního města Plzně:
A) č. 15/1992, kterou se zřizuje Městská policie v Plzni
Městská policie Plzeň (dále jen „MPP“) byla zřízena jiţ 8. května 1992
vyhláškou statutárního města č. 15/1992. Od té doby nebyla vyhláška ani jednou
novelizována. Oproti tomu zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, byl od roku
1992 novelizován několikrát, a to i v ustanoveních zakládajících kreační
pravomoci jednotlivých orgánů obce ve vztahu k obecní policii. Z těchto důvodů
se přistupuje k novelizaci vyhlášky č. 15/1992, kdy se navrhuje její obsah
zásadním způsobem omezit, a to pouze na vlastní zřízení MPP a její organizační
uspořádání. Ostatní ustanovení vyhlášky se navrhují zrušit a ponechat zákonné
úpravě obsaţené zejména v zákoně č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů.
B) č. 5/2014, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na
území statutárního města Plzně včetně jejich biologicky rozložitelné složky
a včetně systému nakládání se stavebním odpadem
V současné době je nakládání s komunálními odpady ve městě Plzni v rozporu
se zákonem č.185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Proto
se město Plzeň uţ několik let snaţí, aby nakládání s komunálními odpady bylo
v souladu se současnou právní úpravou v oblasti odpadového hospodářství.
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Zastupitelstvo města Plzně dne 12. 06. 2014 usnesením č. 305 schválilo obecně
závaznou vyhlášku č.5/2015, která tento problém řeší a je účinná od 1. září
2015. Na základě právního posouzení uvedené vyhlášky (rozbor Ministerstva
vnitra) byly navrţeny připomínky, zohledňující a zaručující, ţe vyhláška města
Plzně bude plně v souladu s platnou legislativou (jedná se např. o vypuštění
duplicit, upřesnění některých pojmů). Novelou se nemění finanční podmínky
vyplývající z původního znění vyhlášky.
č. 4/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající
na území města Plzně
Město Plzeň vydalo obecně závaznou vyhlášku statutárního města Plzně
č. 4/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území
města Plzně, s účinností od 1. září 2015.
Na základě právního posouzení uvedené vyhlášky (rozbor Ministerstva vnitra)
byly navrţeny připomínky zohledňující a zaručující, ţe vyhláška města Plzně
bude plně v souladu s platnou legislativou. Novelou se nemění finanční
podmínky vyplývající z původního znění vyhlášky.

Věcné dary předávané při akcích vítání nově narozených občánků
Městský obvod poskytuje prostřednictvím komise pro občanské záleţitosti
ve spolupráci s odborem sociálních sluţeb a matrik věcné dary jubilantům
obvodu a nově narozeným dětem s trvalým pobytem na území MO Plzeň 3.
Hodnota poskytovaných věcných darů je schvalována usnesením RMO Plzeň 3.
Rada schválila zvýšení hodnoty věcného daru, poskytovaného kaţdému
z přivítaných dětí, na max. 500 Kč.

Povodňová komise
Rada ve smyslu § 78 odst. 1) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách v platném znění
odvolala z funkce člena povodňové komise MO 3 Ing. Jiřího Muţíka a pí Evu
Hubenou a jmenovala do funkce členů povodňové komise MO 3 pí Marii
Rumlovou, pověřenou vedením Odboru dopravy a ţivotního prostředí ÚMO 3.
a Ing. Michala Gracíka, pověřeného vedením Odboru stavebně správního
a investic ÚMO 3.
(Další členové povodňové komise: p. Neubauer, Mgr. Škarda, Ing. Maříková
a Mgr. Procházka. Z řad zaměstnanců ÚMO 3 p. Fiala, Ing. Mrázek,
Mgr. Baloun, JUDr. Hora, p. Koţeluh, pí Dudková a za PČR
Npor. Bc. Tomáš Müller)
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Oddávající
Rada pověřila dle § 11a, odst. 1, písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách,
k přijetí sňatečného prohlášení snoubenců p. Petra Marka, člena Zastupitelstva
MO Plzeň 3. (Jiţ pověření členové ZMO 3 k přijetí sňatečného prohlášení
snoubenců: Mgr. Ondřej Ţeníšek, Mgr. Radoslav Škarda, MUDr. Ing. Veronika
Jilichová Nová, Ing. Petr Baloun, Mgr. Ivan Tafat, Mgr. David Procházka,
Ing. Pavel Šrámek, MBA, Mgr. Jakub Šauer, Jiří Weger, Ing. Jaroslava
Maříková, Aleš Hess, Bc. Karolina Nováková, Petr Kastner, p. Milan Hajšman,
Mgr. Veronika Zettlová, Mgr. Zdeněk Janda)

V Plzni dne 12. 2. 2015
Radislav Neubauer
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