Níže uvedené informace upozorňují na některá rozhodnutí rady obvodu. Veškerá přijatá usnesení
jsou k dispozici v aplikaci na adrese: https://usneseni.plzen.eu/

Zpráva o činnosti Rady městského obvodu Plzeň 3,
za období od 19. září 2016 do 27. listopadu 2016

Zveřejnění dotačních programů MO Plzeň 3 pro rok 2017
RMO 3 schválila
- záměr vyhlásit dotační programy MO Plzeň 3 pro rok 2017
- zveřejnit dotační programy v termínu nejpozději od 12. 10. 2016 na úřední desce
MO Plzeň 3 způsobem umožňujícím dálkový přístup nejméně po dobu 90 dnů
ode dne zveřejnění
- zveřejnit termín pro podávání žádostí o poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 3
v rámci dotačních programů MO Plzeň 3 od 15. 11. 2016 do 9. 12. 2016 na úřední
desce MO Plzeň 3 způsobem umožňujícím dálkový přístup
Individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 v roce 2016
Rada MO 3
schválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO 3:
- ve výši 7 500 Kč Obchodní akademii, nám. T. G. Masaryka 13, Plzeň na vydání
Almanachu ke 130. výročí založení školy
- ve výši 46 168 Kč Mateřské škole Malý svět š.p.o. na podlahovou krytinu
do vlastní tělocvičny
neschválila poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO 3:
- ve výši 50 000 Kč společnosti Kompakt, spol. s r.o. na Projekt Sociální automobil
pro Dětský domov Domino Plzeň
- ve výši 18 500 Kč Západočeskému sdružení obrany spotřebitelů na poskytování
poradenství, osvětovou, publikační a přednáškovou činnost pro spotřebitele,
veřejnost, školy a i pro podnikatelský sektor, spolupráci se státními orgány a
ostatními neziskovými organizacemi

Novela Zásad pro zadávání veřejných zakázek na Městském obvodě Plzeň 3
V souvislosti s přijetím nového zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek a na základě vyhodnocení připomínek vyplývajících z realizace současné
směrnice MO přijaté k veřejným zakázkám bylo radou schváleno provést dílčí
novelu Směrnice úřadu městského obvodu nazvané Zásady pro zadávání veřejných
zakázek na Městském obvodě Plzeň 3 vč. novelizované přílohy Zásad stanovujících
kompetence a finanční limity pro zadávání veřejných zakázek (zásady stanovující
kompetence a fin. limity viz příloha).

Nový zákon o zadávání veřejných zakázek vyvolal potřebu provést změnu
dosavadních směrnic města i městského obvodu přijatých k zadávání veřejných
zakázek. Veřejné zakázky ve městě jsou řešeny Směrnicí pro zadávání veřejných
Stránka 1 z 6

Níže uvedené informace upozorňují na některá rozhodnutí rady obvodu. Veškerá přijatá usnesení
jsou k dispozici v aplikaci na adrese: https://usneseni.plzen.eu/

zakázek schválenou zastupitelstvem města, označenou QS 74 – 01, která bude
novelizována v orgánech města v měsících říjen, listopad 2016.
Pozn: Směrnice města pro zadávání veřejných zakázek řeší zadávání veřejných
zakázek v hodnotě nad 500 tis. Kč a je závazná i pro městské obvody. Zadávání
veřejných zakázek v hodnotě do 500 000,- Kč na MO Plzeň 3 řeší Směrnice nazvaná
Zásady zadávání veřejných zakázek MO Plzeň 3.
Změna směrnice JS 14 „Zásady poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 3“
RMO schválila změnu směrnice JS 14 „Zásady poskytování dotací z rozpočtu MO
Plzeň 3“ v souvislosti s:
- legislativní změnou zákona č. 340/2015 o registru smluv
- doporučením Kanceláře tajemníka, odd. kontroly - v nově uzavíraných dotačních
smlouvách o poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 3 spojit ujednání, která
upravují informační povinnost vůči veřejnosti, zveřejnění smlouvy o poskytnutí
dotace a souhlas se zpracováním a zveřejněním osobních údajů a ke zveřejnění
vyjádření o poskytnutí dotace, přičemž tento souhlas rozšířit v souladu se zákonem
o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., § 5, odst. 4

Podnájem prostorů v domě v Plzni, Martinská 1
Rada souhlasila s podnájmem předmětu nájmu Smlouvy o nájmu prostorů
sloužících podnikání 2016/002182, uzavřené se společností Pivovary Staropramen,
s.r.o., IČO 24240711 dne 29.4.2016. Jedná se o prostory o celkové výměře 1248,04
m2, které se nacházejí v I. PP, I. NP, II. NP a vnitrobloku v domě v Plzni, na hlavní
adrese Martinská č. or. 1, (vedlejší adresy Martinská č. or. 3 a Kopeckého sady
č. or. 7) s účinností od 15.11.2016, takto:
společnosti Pivovary Staropramen s.r.o., IČO 24240711, se sídlem Praha 5,
Nádražní 84 se udělila souhlas:
1. s podnájmem výše uvedeného předmětu nájmu ve prospěch společnosti Husa
Plzeň, s.r.o., IČO 04991311, se sídlem v Plzni, Ledecká 19 - dle návrhu podnájemní
smlouvy.
Podnájemní smlouva bude uzavřena ve znění, v jakém byla předložena ÚMO
Plzeň 3 a po jejím podpisu oběma smluvními stranami, bude nájemcem jeden
výtisk předán k dispozici pronajímateli.
2. se zachováním stávajícího označení provozoven světelnými fasciemi umístěnými
na fasádě domu v souladu s čl. XI, odst. 7, uzavřené Smlouvy o nájmu prostorů
sloužících podnikání č. 2016/002182 ze dne 29.4.2016 - se společností Pivovary
Staropramen s.r.o., IČO 24240711, se sídlem Praha 5, Nádražní 84
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Dodavatel akce „Oprava chodníku ve vnitrobloku Skupova 35-45“
Rada chválila uzavření smlouvy o dílo na dodavatele akce „Oprava chodníku
ve vnitrobloku Skupova 35-45“ v částce 644.349,33 Kč bez daně z přidané hodnoty
(nabídková cena uchazeče) se společností IPN, s.r.o., IČ: 47714107, se sídlem
Prvomájová 9, Plzeň - Křimice.
Odmítne-li tato společnost uzavřít smlouvu, nebo neposkytne patřičnou součinnost,
aby mohla být uzavřena smlouva, uzavře se smlouva se společností, která
se umístila druhá v pořadí. Jako druhá v pořadí se umístila firma TERRASYSTEM
s.r.o., IČ: 25213571, s cenovou nabídkou 672.017,43 Kč bez DPH. Odmítne-li
i ta uzavřít smlouvu, nebo neposkytne patřičnou součinnost pro její uzavření, uzavře
se smlouva se společností, která se umístila třetí v pořadí. Jako třetí v pořadí
se umístila firma VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY s.r.o., IČ: 40233308,
s cenovou nabídkou 711.646,19 Kč bez DPH.
Územní studie: „Parkování mezi vysokoškolskými kolejemi v Máchově ulici“
Rada vzala na vědomí Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně vypracovanou
územní studii „Parkování mezi vysokoškolskými kolejemi v Máchově ulici“
ve variantách A – G (Všechny navržené varianty byly projednány se SVSMP, OD MMP, OŽP
MMP, DI Policie ČR a ÚMO Plzeň 3.)a usnesení č. 10 komise výstavby, dopravy
a územního plánování, týkající se doporučení Radě MO Plzeň 3 na realizací stavby
dle varianty G až po navýšení kolmého parkovacího stání v ulici U Borského parku
(soulad s usnesením RMO Plzeň 3 č. 429/2015) s přihlédnutím k aktuálním
potřebám v této lokalitě.
Generel veřejných prostranství v Plzni a Principy řešení veřejných prostranství
Rada souhlasila s návrhovou částí Generelu veřejných prostranství v Plzni včetně
principů řešení veřejných prostranství zpracovaných Útvarem koncepce a rozvoje
města Plzně.
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zpracoval Generel veřejných prostranství
v Plzni na základě Metodiky pro přístup k veřejným prostranstvím (Partnerství, o. p.
s., 2015), která byla schválena v RMP usnesením č. 780 ze dne 25. června 2015.
V návrhové části Generelu jsou vymezena veřejná prostranství na území celého
města a je stanovena jejich významnost. Pro některá významná veřejná prostranství
byly vytvořeny tzv. karty veřejného prostranství, které obsahují doporučení, jakým
směrem by se úprava konkrétního veřejného prostranství měla ubírat. Požadavky
uvedené v kartách veřejných prostranství zohledňují nejen strukturu zástavby
a charakter prostranství, ale především hodnotí kvalitativní parametry (bezpečí,
pohodlí a atraktivitu prostoru). Klasifikace těchto vybraných veřejných prostranství
je doplňujícím, informativním podkladem pro možné úpravy těchto prostorů.
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V rámci Generelu jsou rovněž vymezená dočasná veřejná prostranství, která
by mohla být v budoucnu zastavěna (proluky, doplnění urbanistické struktury
apod.).
Dále byly zpracovány Principy řešení veřejných prostranství, které stanovuji zásadní
požadavky a postupy při úpravách veřejných prostranství s ohledem na jejich
umístění, význam a stávající kvalitu.
Rekonstrukce tramvajové trati a stavební úpravy ulice Terezie Brzkové a s ní
související zjednosměrnění části ul. Waltrova
Rada souhlasila se zjednosměrněním části ul. Waltrova ve směru Terezie Brzkové –
Vejprnická souvisejícím s připravovanou rekonstrukcí tramvajové trati a stavebními
úpravami ulice Terezie Brzkové v úseku Macháčkova – Vejprnická.
Zjednosměrnění provozu ve vnitrobloku Baarova 2 – 4, Raisova 4 – 10
Rada souhlasila s návrhem na zjednosměrnění provozu ve vnitrobloku Baarova 2–4,
Raisova 4 – 10.
Požadavek na zjednosměrnění provozu ve vnitrobloku Baarova 2–4, Raisova 4–10
vzešel od občanů ve vnitrobloku žijících z důvodu častých kolizních situací při jeho
obousměrném provozu. Návrh na zjednosměrnění provozu byl předán k prověření a
vyjádření Správě veřejného statku města Plzně, která tento shledala jako
opodstatněný.
Veřejná zakázka – Dodávka kancelářských potřeb II.
Rada schválila
a) Výsledek výběrového řízení uskutečněného dne 2. 11. 2016, kdy jmenovanou
komisí byla dle stanovených kritérií vyhodnocena jako nevýhodnější nabídka
společnosti ACTIVA spol. s r.o., IČO 48111198, Praha 9 - Letňany,
Veselská 686 s celkovou výší nabídkové ceny za předpokládaný počet ks
za období 48 měsíců 474 194,56 Kč bez DPH, tj. 573 775,42 Kč vč. DPH
b) Uzavření smlouvy na zajištění dodávky kancelářských potřeb na dobu 48 měsíců
s vybraným uchazečem.
Předzahrádky na území MO Plzeň 3
Rada schválila zvláštní užívání místní komunikace – chodníku za účelem umístění
předzahrádky u objektu:
 v Riegrově ul. 5 o rozsahu 34 m2 ve dnech 17. 10. 2016 – 16. 3. 2017
paní Renátě Lemonové
 v Kopeckého sadech 14 o rozsahu 80 m2 ve dnech 1. 11. 2016 – 31. 10. 2017
společnosti TOP MOTOR s. r. o.
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 Zbrojnická 9 x Křižíkovy sady o rozsahu 54,5 m2 ve dnech 1. 11. 2016
– 31. 12. 2016 společnosti TOP MOTOR s.r.o.

V Plzni dne 23. 11. 2016
Radislav Neubauer
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příloha:

JS20.F1 Kompetence a finanční limity
finanční limity
( v Kč)
vše do 50.000

od 50.001 do 200.000

od 200.001 do 500.000

způsob
zadávání

schválení
zadávacích
podmínek

vedoucí
z volné ruky odboru ÚMO
starosta
nebo přísl.
z volné ruky místostarosta
starosta a
přísl.
z volné ruky místostarosta

počty
výběrová
vyzvaných komise

složení
výběrové
komise

schválení
nejvhodnější
nabídky
vedoucí
odboru ÚMO
starosta nebo
přísl.

1

nebude

0

1*

nebude

0

1**

nebude

0

místostarosta
starosta a
přísl.
místostarosta

min. 8

ano

5 členná

rada MO

od 500.001 do 2.000.000
pro dodávky a služby a
do 6.000.000 pro stavební
práce - směrnice MMP
č. 74-01
od 2.000.001 pro dodávky
a služby a od 6.000.001
pro stavební práce - zákon
o veřejných zakázkách (VZ)

výzva

rada MO

dle
dle zákona
zákona o
min. 5
v platném znění
o VZ
rada MO
VZ
ano
členná
rada MO
Zadavatelé veřejných zakázek budou průběžně, pravidelně předkládat zprávy o přípravě,průběhu jejich zadání,
o výsledcích vyhodnocení a jejich realizaci ke konzultaci do porady starosty MO 3
Všechny částky výše uvedené jsou uvedeny bez DPH!!
Žlutě označené řádky jsou uvedeny v tabulce informativně, jsou stanoveny
směrnicí MMP
* Před zadáním veřejné zakázky od 50.001 do 200.000,- Kč osloví zástupce zadavatele ( MO 3) tři firmy a
nezávazně ověří reálnost možné nabídky vč. ceny.
** Před zadáním veřejné zakázky od 200.001 do 500.000,- Kč osloví zástupce zadavatele ( MO 3) pět firem a
nezávazně ověří reálnost možné nabídky vč. ceny.
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