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Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1
Od zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 13.4.2016 Rada MO Plzeň 1 zasedala 1x,
a to 10.5.2016.
Před zasedáním Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 13.4.2016 se uskutečnilo
mimořádné zasedání Rady MO Plzeň 1.
Před zasedáním Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 25.5.2016 se uskuteční
mimořádné zasedání Rady MO Plzeň 1.

13.4.2016
Rada MO Plzeň 1 projednala tyto záležitosti:

133/2016

-

Souhlasila s návrhem na rozdělení finančních prostředků z rozpočtu MO
Plzeň 1 v celkové výši 3 500 000,- Kč, určených na podporu sportovní,
tělovýchovné, kulturní, ekologické a zájmové činnosti, na zdravotní účely,
na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely; souhlasila
s poskytnutím dotací ţadatelům dle předloţené tabulky
Bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 13.4.2016.

134/2016

-

Souhlasila s poskytnutím individuální dotace nadaci “Nadace 700 let města
Plzně”, náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň, IČ: 45332657, na akci
Historický víkend 2016 ve výši 300 000,- Kč
Bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 13.4.2016.
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135/2016

-

Souhlasila s poskytnutím individuální dotace spolku Pěstuj prostor, z. s.,
Táborská 2190/10, Plzeň, IČ: 03388140 na realizaci vybraných podnětů
z Otevřené výzvy Pěstuj prostor ve výši 150 000,- Kč
Bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 13.4.2016.

136/2016

-

Zrušila usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 18 ze dne 12. 1. 2016 v plném rozsahu
(tj. schválení zpracování posouzení a přepočtu k regulaci otopné soustavy
v objektu 91. MŠ, Jesenická 11, Plzeň, a to autorizovaným technikem pro
obor technika prostředí staveb, specializace vytápění a vzduchotechnika);
souhlasila se záměrem podání ţádosti o podporu v rámci OPŢP 2014 – 2020
a doplnění projektové dokumentace na stavební úpravy pavilonů č. 1, 2 a 3
v objektu 91. MŠ, Jesenická 11, Plzeň, v souladu s podmínkami dotační
podpory
Bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 13.4.2016.

137/2016

-

Schválila odstranění občanské vybavenosti na území Košutky a Bolevce:







vnitroblok Rabštejnské ul. (6 lokalit), pozemky parc.č. 1626/120,
1626/123, 1626/111, 1609/55 v k.ú. Bolevec - sušáky (celkem 51 ks)
včetně betonové plochy (celkem 545 m2),
zadní trakt domu Manětínská 63, pozemek parc.č. 1626/98 v k.ú.
Bolevec - sušáky (12 ks) včetně betonové plochy (84 m2),
zadní trakt domu Kralovická 27, pozemek parc.č. 1609/18 v k.ú.
Bolevec - sušáky (12 ks) včetně betonové plochy (114 m2),
zadní trakt domu Gerská 22, pozemek parc.č. 1626/59 v k.ú. Bolevec sušáky (22 ks) včetně betonové plochy (173 m2),
zadní trakt domu Jesenická 29, pozemek parc.č. 149/8 v k.ú. Bolevec sušáky (4 ks) včetně betonové plochy (36 m2),
konečná zastávka tramvaje č. 4, pozemek parc.č. 149/8 v k.ú. Bolevec
- betonové prvky (celkem 12,50 m3) včetně betonové plochy (109 m2),

přičemţ zahájení prací je moţné pouze za podmínky provedení příslušného
rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 pro rok 2016
138/2016

-

Souhlasila s instalací hromadného dálkového ovládání v bytě (nájemce –
Ing. Zdraţil) v hospodářském pavilonu 87. mateřské školy v Plzni,
Komenského 46, příspěvkové organizace, které umoţní zapínání a vypínání
spotřebiče (bojleru) a zároveň přepíná odběr elektřiny mezi vysokým a
nízkým tarifem (nízký tarif neboli „noční proud“)

139/2016

-

Projednala prolongaci smlouvy o výpůjčce č. 2015/002776, uzavřené mezi
Západočeskou univerzitou v Plzni a statutárním městem Plzeň za účelem
umístění uměleckých děl Králík, Kostka a Kovová plastika na území MO
Plzeň 1:
Souhlasila s prodlouţením výpůjčky na části pozemků:
 parc.č. 1556/1 v k.ú. Bolevec, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca
9 m2 – dílo Králík (Studentská x Gerská)
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parc.č. 1609/90 v k.ú. Bolevec, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca
9 m2 – dílo Kovová plastika (Ţlutická ul.)

Nesouhlasila s prodlouţením výpůjčky na část pozemku:
 parc.č. 1609/87 v k.ú. Bolevec, ostatní plocha, zeleň, o výměře cca
25 m2 – dílo Kostka (Ţlutická ul.)
140/2016

-

Schválila spolupořadatelství MO Plzeň 1 při akci Triatlonový festival Plzeň
(ţadatel: spolek Triatlon Plzeň, z.s., IČ: 04608879), pořádané dne 10. –
12. 6. 2016 na pláţi Boleveckého rybníka v Plzni; stanovila formu
spolupořadatelství

141/2016

-

Schválila záměr uspořádat tradiční vzdělávací akce MO Plzeň 1 pro ZŠ a
MŠ v rámci prevence kriminality a rozpočet na pořádání těchto uvedených
akcí ve výši 22.000,- Kč včetně DPH

142/2016

-

Zrušila usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 32 ze dne 16. 2. 2016 a schválila nové
znění Pravidel Rady MO Plzeň 1 č. 1/2015 pro pořadatelství a
spolupořadatelství akcí MO Plzeň 1

10.5.2016
Rada MO Plzeň 1 projednala tyto záležitosti:

143/2016

-

Vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady MO Plzeň 1 ze dne
5.4.2016 a 13.4.2016

144/2016

-

Schválila změnu Jednacího řádu Rady MO Plzeň 1

145/2016

-

Souhlasila se zveřejňováním zápisů ze zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1
na webových stránkách MO Plzeň 1 v plném rozsahu včetně jmenovitého
hlasování, na neomezenou dobu za podmínky dodrţení zákona č. 101/2000
Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
Bude projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1.

146/2016

-

Souhlasila s poskytnutím individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1
společnosti Plzeň 2015, obecně prospěšná společnost, Praţská 309/19,
Plzeň, IČ: 29109124, na realizaci projektu Festival světla ve výši 200 000,Kč; souhlasila s rozpočtovým opatřením rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016
č. 18
Bude projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 25.5.2016.
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147/2016

-

Projednala návrh na pořízení historického praporu (vlajka slavnostní plně
vyšívaná hasičská) pro Sbor dobrovolných hasičů Bolevec, Bolevecká náves
20, Plzeň, u příleţitosti 115 let existence sboru. Schválila zadání zakázky
jednomu uchazeči dle Pravidel Rady MO Plzeň 1 č. 1/2015 pro zadávání
veřejných zakázek, článku III., části B, bodu 18: společnosti VELEBNÝ &
FAM, s.r.o., IČ: 25960709, se sídlem: J. Nygrína 334, Ústí nad Orlicí.
Schválila uzavření smlouvy o vytvoření a uţití díla (zhotovení historického
praporu - vlajka slavnostní plně vyšívaná hasičská) s firmou VELEBNÝ &
FAM, s.r.o., za celkovou cenu 113 774,- Kč včetně daně z přidané hodnoty;
stanovila podmínky
Informativní zpráva bude projednána na zasedání Zastupitelstva MO
Plzeň 1 dne 25.5.2016.

148/2016

-

Souhlasila s poskytnutím individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1
společnosti MEDIA, a.s., Botanická 252/6, Dalovice, IČ: 28500091, na
dotisk publikace „Legenda Lochotín – Folk a country hudba v Plzni“ ve
výši 400 000,- Kč; souhlasila s rozpočtovým opatřením rozpočtu MO Plzeň
1 na rok 2016 č. 21
Bude projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 25.5.2016.

149/2016

-

Souhlasila s provedením úprav v obratišti Košutka ve variantě „malá“
s cílem zajistit kapacitu pro odstavování tramvají

150/2016

-

Schválila zajištění likvidace vybraných pískovišť na území MO Plzeň 1
podle předloţeného seznamu

151/2016

-

Schválila spolupořadatelství MO Plzeň 1 při akci Májka 2016, pořádané dne
30.4.2016 na Bolevecké návsi v Plzni (ţadatel: Sbor dobrovolných hasičů
Bolevec, Bolevecká náves 20, IČ: 45332401); stanovila formu
spolupořadatelství MO Plzeň 1

152/2016

-

Projednala záměr vyuţívat sluţby zpravodajského a inzertního portálu
www.plzen.cz pro potřeby MO Plzeň 1 na základě nabídky společnosti
MSBC Prague, s.r.o., IČ: 27880681, se sídlem Na Ořechovce 574/11, Praha
6. Schválila zadání zakázky jednomu uchazeči dle Pravidel Rady MO Plzeň
1 č. 1/2015 pro zadávání veřejných zakázek, článku III., části B, bodu 18,
společnosti MSBC Prague, s.r.o., zastoupené p. Radkem Novákem,
jednatelem, IČ: 27880681, se sídlem: Na Ořechovce 574/11, Praha 6.
Schválila uzavření smlouvy, jejímţ předmětem je vyuţívání sluţeb portálu
www.plzen.cz pro potřeby MO Plzeň 1 v období od 1. června 2016 do
31. prosince 2016 za celkovou cenu 120.000,- Kč včetně DPH, dle návrhu
smlouvy

153/2016

-

Projednala záměr uzavřít spolupráci se společností Mediapoint Consulting,
s. r. o., IČ: 27970043, se sídlem Zahradní 173/2, Plzeň, jejímţ předmětem je
realizace televizního magazínu Obvodní zprávy a jeho následné odvysílání
v televizi Plzeňská 1. Schválila zadání zakázky jednomu uchazeči dle
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Pravidel Rady MO Plzeň 1 č. 1/2015 pro zadávání veřejných zakázek,
článku III., části B, bodu 18, společnosti Mediapoint Consulting, s. r. o.,
zastoupené Ing. Zbyňkem Chmelíkem, jednatelem, IČ: 27970043, se
sídlem: Zahradní 2, Plzeň. Schválila uzavření smlouvy, jejímţ předmětem je
realizace televizního magazínu Obvodní zprávy a jeho následné odvysílání
v televizi Plzeňská 1 v období od 1. června 2016 do 31. května 2017 za cenu
15 000,- Kč + DPH v zákonné sazbě/měsíc dle návrhu smlouvy
154/2016

-

Projednala záměr uzavřít spolupráci se společností ZAK TV, s.r.o.,
IČ: 64835669, se sídlem Prokopova 26, Plzeň, jejímţ předmětem je
sponzoring programu a prezentace MO Plzeň 1. Schválila zadání zakázky
jednomu uchazeči dle Pravidel Rady MO Plzeň 1 č. 1/2015 pro zadávání
veřejných zakázek, článku III., části B, bodu 18, společnosti ZAK TV, s.r.o.,
zastoupené p. Aloisem Valtrem, jednatelem, IČ: 64835669, se sídlem:
Prokopova 26, Plzeň. Schválila uzavření smlouvy, jejímţ předmětem je
sponzoring programu a prezentace MO Plzeň 1 v období od 1. června 2016
do 31. prosince 2016 za celkovou cenu 153 120,- Kč + DPH v zákonné
sazbě, dle návrhu smlouvy

155/2016

-

Schválila uzavření Dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 2011/001991 ze dne
24.5.2011, uzavřené s panem René Syrovátkou, IČ: 49198149, na pronájem
komplexu „Tělovýchovné zařízení Košutka“, sestávajícího z objektu
občerstvení s terasou a zařízení pro minigolf v Manětínské ul. v Plzni.
Předmětem dodatku je přizpůsobení nájemní smlouvy novému občanskému
zákoníku, úprava povinností smluvních stran týkající se péče o zeleň
v pronajatých prostorech, stanovení částky za úhradu nákladů spojených
s běţnou údrţbou a veškeré drobné opravy a stanovení zákazu kouření
v celém prostoru areálu, tzn. v objektu restaurace a ve všech venkovních
prostorech

156/2016

-

Souhlasila s účelovým převodem částky 60 000,- Kč z rozpočtu MO Plzeň 1
do rozpočtu města Plzně, určených pro 7. základní školu a mateřskou školu
Plzeň, Brněnská 36, příspěvkovou organizaci, IČ: 49777505 a pro 17.
základní školu a mateřskou školu Plzeň, Malická 1, příspěvkovou
organizaci, IČ: 68784562, na zajištění prázdninového provozu; souhlasila
s rozpočtovým opatřením rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 22
Bude projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 25.5.2016.

157/2016

-

Projednala návrh na finanční vypořádání v exekučním řízení: povinný - E.
M. G. Stadler, oprávněný - statutární město Plzeň; souhlasila s návrhem
JUDr. Václava Zemana (právní zástupce E. M. G. Stadlera) na finanční
vypořádání do výše 600 000,- Kč, slouţícímu k úplnému vypořádání všech
pohledávek oprávněného
Bude projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 25.5.2016.

158/2016

-

Schválila spolupořadatelství MO Plzeň 1 při akci DEN HELENY
ZAVÁZALOVÉ, MEDICI A SENIOŘI, HARMONIE GENERACÍ,
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pořádané dne 14.6.2016 v Šafránkově pavilonu, LF UK v Plzni, alej
Svobody 31, Plzeň; stanovila formu spolupořadatelství MO Plzeň 1
159/2016

-

Schválila spolupořadatelství MO Plzeň 1 při akci 2. ročník výtvarné soutěţe
pro děti MŠ – MO Plzeň 1 „Hvězdy naší ZOO“, pořádané od 25.5. do
16. 6. 2016 v 60. MŠ; stanovila formu spolupořadatelství MO Plzeň 1

160/2016

-

Souhlasila s účelovým převodem částky 300 000,- Kč z rozpočtu MO
Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně, určených pro Zoologickou a botanickou
zahradu města Plzně, příspěvkovou organizaci, Pod Vinicemi 9, Plzeň, IČ:
00377015, na předtiskovou přípravu (DTP) a tisk publikace s pracovním
názvem „ZOO Plzeň – 90 let“; souhlasila s rozpočtovým opatřením
rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 19
Bude projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 25.5.2016.

161/2016

-

Souhlasila s účelovým převodem částky 1 100 000,- Kč z rozpočtu MO
Plzeň 1 do rozpočtu Divadla Josefa Kajetána Tyla, příspěvkové organizace,
na akci OPEN AIR NOC S OPEROU, za předpokladu, ţe se akce uskuteční;
souhlasila s rozpočtovým opatřením rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 20
Bude projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 25.5.2016.

162/2016

-

Projednala návrh na zařazení nových jmenovitých stavebních akcí do plánu
staveb vlastní investiční výstavby MO Plzeň 1 pro rok 2016
Bude projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 25.5.2016.

163/2016

-

Schválila zadání nadlimitní veřejné zakázky na sluţby s názvem „Provádění
zimní údrţby komunikací na území MO Plzeň 1 (2016-2019)“ v otevřeném
řízení dle § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou veřejné zakázky 6.000 tis.
Kč bez DPH

164/2016

-

Schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu na sluţby s názvem
„Zajištění strojního čištění komunikací na území MO Plzeň 1 (2016-2019)“,
a to v souladu s Pravidly Rady MO Plzeň 1 č.1/2015 pro zadávání veřejných
zakázek

165/2016

-

Projednala písemnou interpelaci Bc. Tomáše Trnky, člena Zastupitelstva
MO Plzeň 1 – souhlasila s poskytnutím informací Bc. Trnkovi dle
předloţeného návrhu
Bude projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 25.5.2016.

166/2016

-

Vzala na vědomí informativní zprávu o poskytnutých darech za rok 2015
(na základě usnesení RMO Plzeň 1 č. 210 ze dne 19.8.2014, kterým RMO
Plzeň 1 svěřila starostovi městského obvodu Plzeň 1 pravomoc poskytovat
fyzickým nebo právnickým osobám věcné dary v hodnotě do 20 000,- Kč
v jednom kalendářním roce pořízené z rozpočtu MO Plzeň 1)
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167/2016

-

Zrušila usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 142 ze dne 13.4.2016; schválila nové
znění Pravidel Rady MO Plzeň 1 č. 1/2015 pro pořadatelství a
spolupořadatelství akcí MO Plzeň 1 včetně formuláře ţádosti o
spolupořadatelství a formuláře ţádosti o záštitu

168/2016

-

Nesouhlasila s prodejem pozemků v k.ú. Bolevec, v zahrádkářské kolonii
U Šídlováku

169/2016

-

Projednala ţádost Odboru příjmů z pohledávek a prodeje MMP o stanovisko
ke stanovení změny výše bezdůvodného obohacení za dosavadní uţívání
pozemku parc.č. 3245 v k.ú. Bolevec, zastavěného bytovým domem na
adrese Sokolovská 90, Plzeň. Rada MO Plzeň 1 trvá na usnesení Rady MO
Plzeň 1 č. 67 ze dne 11. 3. 2014, kterým byl schválen pronájem pozemku
parc.č. 3245 o výměře 390 m2 v k.ú. Bolevec pod bytovým domem, na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou a výší nájemného 250,Kč/m2/rok, za podmínky úhrady bezdůvodného obohacení ve výši
stanoveného nájemného za dobu, která není promlčená

170/2016

-

Schválila ukončení nájemních smluv, týkajících se nájmu pozemku parc.č.
1609/141 v k.ú. Bolevec pod halovou garáţí a příjezdovou komunikací ve
Ţlutické ulici

171/2016

-

Neschválila pronájem části pozemku parc.č. 1626/29 v k.ú. Bolevec u
křiţovatky ulic Gerská x Kralovická společnosti Pekařství Malinová, s.r.o.,
IČ: 263 47 083, se sídlem Třemošná, U Vodárny 153, za účelem umístění
prodejního stánku o rozměrech 6 x 2,5 m se sortimentem pečiva, lahůdek a
cukrářských výrobků, bez alkoholu a tabákových výrobků z důvodu
nesouhlasného stanoviska TÚ MMP (umístění navrţeno v trase smíšené
stezky pro chodce a cyklisty)

172/2016

-

Schválila uzavření nového smluvního vztahu s pachtýřem, p. Jaroslavem
Jonášem, Macháčkova 8, Plzeň, na pronájem části pozemku parc.č. 12247 o
výměře 399 m2 z celkové výměry 5912 m2v k.ú. Plzeň (lokalita – Zadní
Roudná); účel pachtu – zahrada; stanovila základní podmínky pachtovní
smlouvy

173/2016

-

Nesouhlasila s prodejem nemovité věci na adrese Karlovarská 49, Plzeň, tj.
pozemku parc.č. 10934/1 o výměře 608 m2, zastavěná plocha a nádvoří,
jehoţ součástí je stavba Severní Předměstí č.p. 101, rod. dům, a pozemku
parc.č. 10933/2 o výměře 1607 m2, zahrada, vše v k.ú. Plzeň, do doby
zpracování výsledků územní studie Plzeň, Karlovarská, ÚKRMP

174/2016

-

Schválila výpůjčku vývěsní skříňky v Plzni, ulici alej Svobody na pozemku
parc.č. 11319/305 v k.ú. Plzeň (u zastávky MHD) Mezigeneračnímu a
dobrovolnickému centru TOTEM, z.s., IČ: 69966303, zastoupenému Bc.
Vlastimilou Faiferlíkovou, předsedkyní Správní rady, se sídlem
Kaznějovská 1517/51, Bolevec, Plzeň; doba výpůjčky: od 1. 6. 2016 na
dobu 1 roku za účelem zveřejňování informací o jeho činnosti
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175/2016

-

Schválila prodlouţení termínu plnění usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 120 ze
dne 5. 4. 2016 do 31. prosince 2016 – zadání zpracování projektové
dokumentace na řešení prostoru pro vyřizování agend a záleţitostí občanů
v budově Úřadu MO Plzeň 1

176/2016

-

Projednala objednání provedení oprav závad zjištěných po odborné zkoušce
výtahů na jídlo dle ČSN 27 4007 v mateřských školách ve správě MO
Plzeň 1. Schválila zadání zakázky jednomu uchazeči dle Pravidel Rady MO
Plzeň 1 č. 1/2015 pro zadávání veřejných zakázek, článku III., části B, bodu
18 společnosti, Schindler CZ, a.s., IČ: 27127010, se sídlem Řevnická 170/4,
Praha 5. Schválila uzavření objednávky na opravy závad, které byly zjištěny
při odborných zkouškách výtahů na jídlo dle ČSN 27 4007 v mateřských
školách ve správě MO Plzeň 1, za cenu ve výši 107 908,- Kč bez daně
z přidané hodnoty, dle cenové nabídky
Informativní zpráva bude projednána na zasedání Zastupitelstva MO
Plzeň 1 dne 25.5.2016.

177/2016

-

Vzala na vědomí zápisy ze zasedání komisí Rady MO Plzeň 1

178/2016

-

Projednala návrh organizačního zabezpečení 12. zasedání Zastupitelstva
MO Plzeň 1, které se uskuteční ve středu dne 25.5.2016 od 17.00 hodin ve
společenském sálu sídla TOTEM-RDC, o.s., Kaznějovská 51, Plzeň;
stanovila program jednání

179/2016

-

Souhlasila s rozpočtovými opatřeními rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016
č. 12 – 17
Bude projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 25.5.2016.

180/2016

-

Souhlasila s rozpočtovými opatřeními rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016
č. 23 – 25, zapojení přebytku hospodaření MO Plzeň 1 za rok 2015;
souhlasila s rozpočtovým opatřením rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016
č. 26, navýšení příjmů rozpočtu MO Plzeň 1 a zapojení ve výdajích
rozpočtu MO Plzeň 1
Bude projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 25.5.2016.

Napsala: Jana Slavíková

Usnesení jsou dostupná na webové stránce
http://usneseni.plzen.eu
kde je moţné získat podrobnější informace.
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