DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Splněná usnesení ZMP:
XXXXXX
X
602/II

Prodej spoluvlastnických podílů k pozemkům v k. ú. Plzeň

XXXXXX
X
724/III/1, 2

Návrh priorit přípravy a realizace protipovodňové ochrany města

XXXXXX
X
K-676/II

Jednotný počítačový systém pro zadávání a kontrolu veřejných zakázek

XXXXXX
X
18/III/3

Náhrada škody společnosti MAO, a. s.

XXXXXX
X
91/III
133/III
517/III/3
585/III
592/IV
593/IV

Bezúplatný převod spoluvlast. podílu státu na pozemcích v k. ú. Plzeň z vlast. ÚZSVM
do majetku města Plzně
Majetkoprávní vypořádán pozemků pod komunikacemi na území města Plzně mezi městem
Plzeň a Pl. krajem formou vzájemných darů
Aktualizace Generelu odvodnění města Plzně
Bezúplatný převod spoluvlastnického podílu státu 1 k celku na pozemcích zaps. na LV č. 1079
v k. ú. Doubravka do majetku města Plzně
Prodej nebytové jednotky č. 2060/17 na adrese Koterovská č. or. 132 v Plzni
Prodej nebytové jednotky č. 2022/13 na adrese Francouzská tř. č. or. 15 v Plzni

XXXXXX
X
139/III
140/III
141/III
233/III/1, 2, 3
K-308/III
325/III
366/III
367/III
368/III
434/III/1
454/III
556/III/1
611/III/8

Úplatný převod pozemku parc. č. 12215/16 k. ú. Plzeň z vlastnictví ČR – ÚZSVM, do majetku
města
BÚP parc. č. 817/7 a parc. 817/8 oba k. ú. Lhota u Dobřan z vlastnictví ČR–ÚZSVM,
do majetku města
BÚP p. č. 8230/5, p. č. 10385/7 a p. č. 10385/6 v k. ú. Plzeň z vlastnictví ČR – ÚZSVM,
do majetku města Plzně
Prodej nemovité věci na adrese V Lomech 13, č. p. 1164, včetně pozemku parc. č. 1366/2,
k. ú. Bolevec
Svěření kompetence k uzavírání dodatků k vybraným smlouvám o dílo
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní – HOCHTIEF CZ, a. s.,
HEGEMON KL, spol. s r. o.
Doplnění usnesení ZMP č. 141/2014 ve věci sml. závazků a smlouvy o zřízení věcného práva
k parc. č. 8230/5, 10385/6 a 7 v k. ú. Plzeň
Doplnění usnesení ZMP č. 452/2013 ve věci smluvních závazků a smlouvy o zřízení věcného
práva k pozemkům v k. ú. Hradiště u Plzně
Uzavření konečných smluvních vztahů - „Obchodní zóna Plzeň II – U Letiště“ - Societé
Tchéque de Centres Commerciaux, s. r. o.
Akční plán řešení bezdomovectví z pohledu sociálně – zdravotní péče na území města Plzně na
léta 2014 – 2016
Výběr poskytovatele úvěru na zajištění financování odkupu akcií VODÁRNY PLZEŇ, a. s.
Výkup p. č. 8184/99 a části p. č. 8184/98,k.ú. Plzeň, do majetku MP a prodej p. č. 8184/57 a p.
č. 8184/84, k. ú. Plzeň společ. ALFA 1963 a. s.
Rozpočet města Plzně na rok 2015 včetně rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2018

XXXXXX
X
12/III/2b

Kontrola průběhu výstavby Nového divadla v souladu s přijatými usneseními ZMP o výstavbě
Nového divadla

Darování pozemku parc. č. 1006/3, k. ú. Bolevec, Národnímu památkovému ústavu, státní
příspěvkové organizaci
103/III
Darování pozemku dotčeného tělesem komunikace I. třídy (I/26) - úsek Nová Hospoda aţ
po Lesní Zátiší
165/III
Městské soutěţe na prodej dvou volných bytových jednotek na adrese Koterovská č. or. 128,
Plzeň – byt č. 4 a Francouzská tř. č. or. 44, Plzeň – byt č. 18
176/III
Městské soutěţe na prodej volných bytových jednotek v Plzni, na adrese Částkova č. or. 52, byt
č. 1, Dobrovského č. or. 13, byt č. 7, Sokolovská č. or. 19, byt č. 21, a Sokolovská č. or. 61,
byt č. 20
227/III
Dar části původní silnice I/27 (Klatovská ul.) na pozemcích v k. ú. Plzeň, k. ú. Valcha,
k. ú. Litice u Plzně
283/III
Schválení projektu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňském kraji "Plzeňské podnikatelské vouchery - 2015 - 16"
362/III
Náprava stavu nastalého zápisem majetku na LV 1 a schválení realizace bezúplatného převodu
nově vzniklých pozemků (původní p. č. 3193/1) v k. ú. Bolevec, při Karlovarské ul.,
z vlastnictví státu do majetku města Plzně
373/III
Odkoupení nově vzniklého pozemku p. č. 118/2 k. ú. Litice u Plzně od fyzické osoby
454/III
Prodej nemovité věci na adrese Hlavanova 12 v Plzni
455/III
Prodej nemovitých věcí na adrese Karlova 30 a Karlova 32 v Plzni
461/III
Prodej pozemku parc. č. 937/10, k. ú. Bručná
466/IV
Převod staveb komunikací - ul. Karlovarská, ul. Studentská s ŘSD ČR a zrušení usnesení ZMP
č. 475/2004
471/III
Výkup nemovité věci – pozemku parc. č. 610/2 v k. ú. Bolevec pro stavbu „Rekonstrukce ulice
Pod Stráţí“
519/III
Městské soutěţe na prodej dvou volných bytových jednotek na adrese Brněnská č. or. 41, Plzeň
– byt č. 19, a Druţby č. or. 21, Plzeň – byt č. 38
533/III
Prodej nemovité věci na adrese Na Kovárně 27 v Plzni
569/III
Odstranění stavby konírny na pozemku p. č. st. 32/1 k. ú. Litice u Plzně v areálu bývalého
velkostatku Litice v Řepné ulici
580/III
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebností mezi statutárním městem Plzeň
a Středním odborným učilištěm elektrotechnickým, Plzeň, Vejprnická 56
581/III
Uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Českou republikou –
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Divadlo Jízdecká, Plzeň – vodovodní řad
582/III
Uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Českou republikou –
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Divadlo Jízdecká, Plzeň – splašková kanalizace
584/III
Uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti mezi statutárním městem Plzeň a společností
BENZINA, s. r. o.
585/III
Uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti mezi statutárním městem Plzeň, společností CTP
Plzeň I, spol. s r. o. a společností VODÁRNA PLZEŇ a. s.
590/III
Koncepce sportu v Plzni
613/III
Bezúplatný převod pozemku parc. č. 808/3, k. ú. Koterov, z vlastnictví Úřadu pro zastupování
státu ve věcech majetkových do majetku města
615/III
Městská soutěţ na prodej volné bytové jednotky na adrese E. Beneše č. or. 12, Plzeň – byt č. 17
620/III/2, 3
Prodej nemovitých věcí Rokycanská 173 v Plzni
636/III/1, 3, 4, Rozpočet města Plzně na rok 2016 včetně rozpočtového výhledu na roky 2017 - 2019
5, 7
642/IV/2
Poskytnutí dotací z programu "Plzeňské podnikatelské vouchery 2015 - 16"
651/III
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi statutárním městem
Plzeň a společností České dráhy, a. s. – Kanalizace Libušínská, Plzeň
652/III
Uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene mezi statutárním městem Plzeň a společností
AUTOSERVIS NEDVĚD s. r. o.
661/IV/2
Poskytnutí dotací v rámci Čtyřletého dotačního programu v oblasti kultury na léta 2016 - 2019
665/III
Městské soutěţe na prodej dvou volných bytových jednotek na adrese Bzenecká č. or. 13, Plzeň
– byt č. 13, a Plaská č. or. 51, Plzeň – byt č. 1
667/III
Záměr odprodeje části vodohospodářského majetku společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s.
675/III/2, 3
Prodlouţení termínů ve smlouvě o smlouvě budoucí kupní a o zřízení věcného břemene
č. 2010/000291 ve znění dodatků č. 1 a č. 2
681/III
Prodej pozemků p. č. 2201/36, p. č. 2201/47 a p. č. 2201/48, vše v k. ú. Bolevec
684/III/2
Změna předmětu budoucího prodeje a termínů výstavby stavby: „Areál firmy ARC-Heating,
Plzeň Nová Hospoda"
689/III
Ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní a o zřízení věcného břemene č. 2011/001946
ze dne 15. 12. 2011 ve znění dodatku č. 1 dohodou
694/III
Majetkoprávní vypořádání v souvislosti se stavbou v k. ú. Litice u Plzně (lokalita Dubová hora západ); uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní – HOCHTIEF CZ a. s,
HEGEMON KL spol. s r. o.
695/III
Uzavření konečné smlouvy o zřízení sluţebnosti na dokončenou stavbu po provedení IA MO
Plzeň 2 - zatěţující pozemky parc. č. 1191/1, 1191/2, 1191/3 a parc. č. 1191/4, vše k. ú. Boţkov
102/III/2

2

697/III
698/IV

– revitalizace „Boţkovského ostrova“
Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků pro IA - VPS „Rekonstrukce Červenohrádecké
ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci”
Zrušení usnesení ZMP č. 376 ze dne 17. 6. 2004 a projednání smluvního vztahu
dle předloţeného znění textu návrhu KS č. 1529334322 ve věci odkoupení parc. č. 4113/2
k. ú. Plzeň, z vlastnictví ČR – MO ČR, do majetku města Plzně

XXXXXX
X
18/III
28/III/1, 2
33/III
35/III
36/III
47/III
76/III

77/III

78/III

79/III

80/III

82/III
83/III
84/III
85/III

86/III

87/III

88/III

99/III
103/III

105/III
107/III/1
108/III

118/III

133/III/2
134/IV/2

Dodatkový grant k projektu UrbanAdapt - „Rozvoj strategií přizpůsobení se změně klimatu
v podmínkách měst s vyuţitím ekosystémově zaloţených přístupů k adaptacím“
Příslib poskytnutí dotace pro TJ Slavoj Plzeň z. s. v případě kladného rozhodnutí o přidělení
dotace na rekonstrukci podlahy ve sportovní hale
Prodej pozemku p. č. 195/8 a nově vzniklého pozemku p. č. 195/12 v k. ú. Malesice
Prodej nemovitých věcí na adrese Skvrňanská 28 v Plzni
Prodej nemovitých věcí na adrese Bendova 14 v Plzni
Převod dětského hřiště na městském pozemku parc. č. 2429/1, k. ú. Valcha
Uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti mezi statutárním městem Plzeň, Lesy České republiky,
s. p. a společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. – Obnova vodovodního přívodního potrubí Litice,
Valcha, Lhota
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti mezi statutárním městem Plzeň
a panem Vladimírem Prusíkem – III/18019 REKONSTRUKCE LETKOVSKÉ ULICE
PLZEŇ - BOŢKOV
Uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Správou a údrţbou
silnic Plzeňského kraje, příspěvkovou organizací - Čistá Berounka II. etapa, podprojekt č. 11. C
Plzeň – Úslavský sběrač
Uzavření sml. o zříz. věcného břemene - sluţebnosti mezi statutárním městem Plzeň
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací – Čistá Berounka II. etapa,
podprojekt č. 11 C Plzeň – Úslavský sběrač
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - sluţebnosti mezi statutárním městem Plzeň
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací – Rekonstrukce Dlouhá ulice
v Plzni - SSZ
Uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Povodím Vltavy,
státním podnikem – Revitalizace toku průlehu Boţkovského ostrova
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti a zrušení věcných břemen mezi
statutárním městem Plzeň a panem Ing. Petrem Zuskou
Uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Vězeňskou sluţbou
České republiky – Průtah sil. I/27 Plzní – Tyršův sad – Sukova – 2. stavba - SO 421
Uzavření sml. o zříz. VB - sluţebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Ředitelstvím silnic a
dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací – Průtah sil. I/27 Plzní – Tyršův sad – Sukova –
2. stavba – SO 420, SO 421
Uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti mezi statutárním městem Plzeň a společností I D E A,
(Industrial Development Agency) spol. s r. o. – Plzeň – Rekonstrukce veřejného osvětlení
v Praţské ulici
Uzavření sml. o bud. smlouvě o zřízení věcného břemene - sluţebnosti mezi statutárním městem
Plzeň a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací – Doplnění SSZ K650
Sukova – Schwarzova – Area Bory
Uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - sluţebnosti mezi statutárním městem Plzeň
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací – Plzeň – kanalizační přípojka
bahníku TT Plaská
Uzavření kupní smlouvy v souvislosti se stavbou „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné –
Chrástecká, 2. etapa“ se třemi fyzickými osobami
Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro VPS D58 „Rekonstrukce Červenohrádecké
ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci” a VPS Z 25 „Park se sportovním zařízením
v Červeném Hrádku u Plzně“
Výkup pozemku parc. č. 11248/15 v k. ú. Plzeň pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek
Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od jedné fyzické osoby
Uzavření smluv o smlouvách budoucích v rámci stavby „17 rodinných domů, U Velkého
rybníka, Plzeň – komunikace a inţenýrské sítě“ – Blustery s. r. o., 2 fyzické osoby
Uzavření konečných smluv na komunikaci a dotčené pozemky v souvislosti se stavbou –
komunikace (obytná zóna) k Letkovské ulici – komunikace pro RD č. k. 186/8 v k. ú. Boţkov,
ulice Buksická, manţelé Štěrbovi
Prodej pozemků v souvislosti se stavbou „Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné –
Chrástecká, 2. etapa“ se společností ŘSD ČR za účelem realizace veřejně prospěšné stavby
dopravní infrastruktury
Rozpočtové opatření pro Odbor prezentace a marketingu
Poskytnutí dotací do oblasti sportu a tělovýchovy včetně podpory handicapovaných sportovců
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145/IV/2
147/III/2
148/III/2
167/III

168/III

169/III

170/III
171/III
173/III

183/III
184/III
185/III
189/III
190/III
191/III
192/III
193/III
194/III
205/III
206/III
207/III
208/III
209/III

210/III
211/III

212/III
213/III
214/III

216/III
217/III
218/III
219/III

225/IV

Poskytnutí dotací v rámci grantového programu Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro
rok 2016
Poskytnutí neinvestičních dotací z grantového programu Podpora tělovýchovných aktivit
Poskytnutí neinvestičních dotací z grantového programu Podpora primární prevence sociálně
patologických jevů
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti mezi statutárním městem Plzeň
a manţeli Hromádkovými – III/18019 REKONSTRUKCE LETKOVSKÉ ULICE
PLZEŇ - BOŢKOV
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti mezi statutárním městem Plzeň
a manţeli Pospíšilovými – III/18019 REKONSTRUKCE LETKOVSKÉ ULICE
PLZEŇ - BOŢKOV
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti mezi statutárním městem Plzeň
a panem Ing. Janem Kašparem – III/18019 REKONSTRUKCE LETKOVSKÉ ULICE
PLZEŇ - BOŢKOV
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti mezi statutárním městem Plzeň,
paní MUDr. Evou Dortovou a panem Josefem Huclem – Odkanalizování Koterova
Uzavření smlouvy o zrušení věcného břemene mezi statutárním městem Plzeň a společností
AUTOSERVIS NEDVĚD s. r. o.
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení sluţebnosti mezi statutárním městem Plzeň
a spoluvlastníky pozemku p. č. 186/11 k. ú. Boţkov – III/18019 REKONSTRUKCE
LETKOVSKÉ ULICE PLZEŇ - BOŢKOV
Zrušení usnesení ZMP č. 257 ze dne 14. 5. 2015 ve věci prodeje pozemku p. č. 8135/46
k. ú. Plzeň
Prodej nově vzniklých pozemků v souvislosti s výstavbou Bytového domu, zřízení sluţebnosti,
ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní, se společností T.G., a. s.
Prodej technologie výměníkové stanice Škroupova 5, Plzeň, společnosti Plzeňské
teplárenské, a. s.
Konečné vypořádání pozemku p. č. 1981/184 v k. ú. Litice u Plzně formou prodeje
Prodej pozemku p. č. 704/10 k. ú. Lobzy za účelem sjednocení vlastnictví
Prodej pozemku p. č. 3966/11, jehoţ součástí je stavba bez čp/če, garáţ, v k. ú. Plzeň
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 270/191 v k. ú. Skvrňany
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2176/629 v k. ú. Skvrňany a zřízení sluţebnosti
Uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní k části pozemku p. č. 151/1 v k. ú. Lobzy
Výkup podílu na pozemcích parc. č. 3851/107 a 3851/110, oba k. ú. Bolevec, pro stavbu „I/20
a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ od fyzických osob
Uzavření kupní smlouvy v souvislosti se stavbou „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné –
Chrástecká, 2. etapa“ s fyzickou osobou
Výkup pozemku pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská
v Plzni“ od fyzické osoby
Výkup pozemku pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská
v Plzni“ od fyzické osoby
Změna usnesení ZMP č. 476/2015 ve věci výkupu pozemku parc. č. 882/3 v k. ú. Křimice pro
stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“
od společnosti ČEZ Korporátní sluţby, s. r. o.
Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku parc. č. 14207 v k. ú. Plzeň pro IA - VPS V32
„Havarijní zdroj pro město Plzeň”
Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku parc. č. 445 v k. ú. Doudlevce pro IA VPS V32
„Havarijní zdroj pro město Plzeň”, „Vodárenský soubor Litice“ a „Sportovně rekreační trasy
v údolí řeky Radbuzy a Úhlavy“
Uzavření kupní smlouvy na výkup pozemku pro IA - VPS D58 „Rekonstrukce
Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci”
Uzavření kupní smlouvy na výkup spoluvlastnického podílu k pozemku pro IA - VPS D58
„Rekonstrukce Červenohrádecké ulice II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci”
Výkup podílu 3/32 k celku pozemku parc. č. 815 o celkové výměře 221 m2, ostatní plocha,
ostatní komunikace, zaps. na LV č. 1210 pro k. ú. Doubravka, ze spoluvlastnictví fyzické osoby,
do majetku města Plzně
Výkup pozemků na území města Plzně z vlastnictví České republiky – Státní statek Jeneč, státní
podnik v likvidaci (dále jen SS Jeneč), do majetku města Plzně
Výkup částí pozemků parc. č. 11616, parc. č. 12790/2, oba v k. ú. Plzeň, pro plánovanou stavbu
„Komunikace Pod Mikulkou“, do majetku města Plzně
Uzavření smlouvy směnné mezi městem Plzní a spol. AUTOCENTRUM JAN ŠMUCLER
s. r. o. týkající se pozemků v k. ú. Plzeň
Reálné rozdělení pozemku parc. č. 11038/2, k. ú. Plzeň, a dále zrušení věcných břemen
zatěţujících povinný pozemek parc. č. 11038/2, zaps. na LV č. 8925 pro k. ú. Plzeň,
ve spoluvlastnictví města Plzně a fyzické osoby
Uzavření směnné smlouvy pro VPS „Vodárenský soubor Litice“ s 1 FO a zrušení usnesení ZMP
č. 597/2015 ve věci výkupu části pozemku parc. č. 225/14, k. ú. Litice u Plzně, pro trvalý zábor
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233/III
237/III
238/III
239/III
247/V/2
252/III

Podání ţádosti o dotaci MV- GŘ HZS ČR na přístavbu HZ Litice
Uzavření smluv o budoucích smlouvách o zřízení sluţebnosti v souvislosti se stavbou
„17 rodinných domů, U Velkého rybníka, Plzeň“
Uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti mezi statutárním městem Plzeň a společností
NARETEC s.r.o. – Silnice II/231 Plzeň, ul. 28. října, Bílá Hora
Uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti mezi statutárním městem Plzeň a společností MEDILA
spol. s r. o. – Plzeň – Dominikánská ulice, Rekonstrukce Dominikánské ulice 2. Část
Poskytnutí dotací v rámci dotačního programu na podporu volnočasových aktivit dětí a mládeţe
v roce 2016
Poskytnutí peněţitých darů z rozpočtu OSS MMP

Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku parc. č. 14211 v k. ú. Plzeň pro IA - VPS V32
„Havarijní zdroj pro město Plzeň” a „Vodárenský soubor Litice – 2. etapa“
277/III
Uzavření směnné smlouvy pro stavbu „Rekonstrukce ul. Mezi Stadiony“ s SK PLZEŇ 1894 o.s.
281/III
Výkup pozemku parc. č. 747/58 v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský (západní) okruh,
úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od jedné fyzické osoby
284/III
Městská soutěţ na prodej nemovitých věcí v Plzni, na adrese Skvrňanská 28 v Plzni
287/III
Konečné vypořádání pozemku p. č. 1981/205 v k. ú. Litice u Plzně formou prodeje
288/III
Konečné vypořádání pozemků dotčených výstavbou „3. fáze / bytové domy“ v k. ú. Valcha,
v lokalitě „Nová Valcha“, formou prodeje
293/III
Prodej pozemků p. č. st. 1170, p. č. 532/2, p. č. 532/3 a částí pozemků p. č. 531/5, p. č. 532/5,
vše v k. ú. Chotěšov
295/III/2
Ukončení smluvního vztahu uzavřeného s HC Plzeň a svěření části pozemku p. č. 6684/6
k. ú. Plzeň do správy 10. základní školy Plzeň, nám. Míru 6
307/III
Uznání vydrţení vlastnického práva k pozemkům p. č. 1913/2 a p. č. 1913/5 v k. ú. Černice
308/III
Uznání vydrţení vlastnického práva k pozemku p. č. 3032/9 v k. ú. Bolevec
309/III
Uznání vydrţení vlastnického práva k části pozemku parc. č. 2312/2 a části pozemku
parc. č. 2314/1 oba v k. ú. Litice u Plzně
316/III/4
Rozpočtové opatření na rok 2016 a úprava rozpočtového výhledu v letech 2017 - 2019
319/III
Zajištění bezbariérovosti a přístavba výtahu ve školní budově Sokolovská 54, Plzeň
325/III/3
Přijetí dotace MVČR k realizaci bezpečnostních kamer na území MO1 a související financování
K-335/III/1,2,3 Aktualizace Generelu zásobování města Plzně pitnou vodou
336/III/1, 2, 3
Uzavření smlouvy o společné realizaci mezi Statutárním městem Plzeň, SÚS PK, p. o. a ŘSD
ČR, s. p. o. k akci s názvem „I/20 A II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“
339/III/1, 2
Uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti mezi statutárním městem Plzeň a Povodím Vltavy,
státním podnikem – Čistá Berounka II. etapa, podprojekt č. 11.C Plzeň – Úslavský sběrač
a s tím souvisejícího rozpočtového opatření
354/IV/3
Poskytnutí dotací z grantového programu Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení,
areálů a související infrastruktury na území města Plzně
360/III/1, 2
RIEGROVA 24 – započtení nákladů na opravy a úpravy prodejny Floracentrum Jiřina
na dluţnou pohledávku
361/III/1, 2
Prodej části vodohospodářského majetku společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s.
362/III
Směna pozemků v k. ú. Bolevec mezi městem Plzní a právnickou osobou pro stavbu „Městský
(západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“
363/III
Směna pozemků v k. ú. Plzeň pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) –
Karlovarská v Plzni“ mezi městem Plzní a jednou fyzickou osobou
364/III
Výkup pozemků v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická
(Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od čtyř fyzických osob
365/III
Výkup pozemku v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická
(Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od společnosti MVE Plzeň – Radčice s. r. o.
366/III
Výkup pozemků v k. ú. Plzeň pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) –
Karlovarská v Plzni“ od čtyř fyzických osob
368/III
Výkup pozemků parc. č. 3851/92, parc. č. 3851/93 a parc. č. 3851/94, vše k. ú. Bolevec,
zasaţených trvalým záborem pro VPS (Chrástecká, 2. etapa) z vlastnictví fyzické osoby
do majetku města Plzně
369/III
Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemků parc. č. 480 a 481 v k. ú. Doudlevce pro IA - VPS
„Havarijní zdroj pro město Plzeň” a „Vodárenský soubor Litice – 2. etapa“
370/III
Uzavření kupní smlouvy na odkup pozemku parc. č. 439 v k. ú. Doudlevce pro IA - VPS
„Havarijní zdroj pro město Plzeň” a „Vodárenský soubor Litice – 2. etapa“ a „Sportovně
rekreační trasy v údolí řeky Radbuzy a Úhlavy“
371/III
Uzavření kupní smlouvy na odkoupení podílu na pozemku parc. č. 1850/1, k. ú. Valcha,
od 1 fyzické osoby pro stavbu "Dešťová kanalizace a komunikace Valcha – část Černý most"
372/III
Změna usnesení ZMP č. 201/2016 ve věci převzetí úhrady daně z nabytí nemovitých věcí
městem Plzeň
374/III
Konečné majetkoprávní vypořádání pro stavbu „Křiţovatka Borská – Emilova se společnostmi
ŠKODA CITY SERVICE s. r. o. a Bammer trade a. s.
375/III
Konečné majetkoprávní vypořádání pro stavbu „Křiţovatka Borská – Na Pomezí, úprava ulice
270/III
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376/III
379/III
382/III

383/III
384/III
385/III
386/III/1, 2
396/III
406/III
408/III
409/III
410/III
411/III

412/III
427/III/2
431/III/1, 2
432/III
446/III
449/III
450/III
451/III
452/III
463/III/1, 2
464/III/1a
467/III
492/III
500/III
501/III
502/III/1, 2
503/III
506/III/1, 2
507/III
508/III
509/III
511/IV/3, 4
512/IV/3, 4
516/III
517/III
518/III
521/III/2
524/III/1, 2

Na Pomezí“, investor ŠKODA CITY SERVICE s. r. o.
Konečné vypořádání - výstavba „Dopravní napojení pozemků p. č. 2309/1, 2309/2, 2320/4 na
silnici I/26, Rokycanská tř., Plzeň – SO 102 – Křiţovatka /část chodníky/“ se spol. invelt – s.r.o.
Směna částí pozemků parc. č. 825/11 a parc. č. 825/1, oba k. ú. Radobyčice, mezi městem Plzeň
a fyzickou osobou
Výkup pozemků v k. ú. Bolevec pro plánovanou investiční akci města Plzně realizovanou
Odborem investic MMP: „Obnova koryta Boleveckého potoka“, od fyzické osoby do majetku
města Plzně
Výkup pozemků parc. č. 455/1, 454/1 a parc. č. 453, vše k. ú. Křimice, do majetku města Plzně.
Směna pozemků v k. ú. Plzeň 4 mezi městem Plzní a spoluvlastníky zaps. na LV č. 394 pro
k. ú. Plzeň 4
Výkup pozemků parc. č. 606, 609/1, 609/2, 609/3 a 603/33 v k. ú. Radčice u Plzně od fyzické
osoby do majetku města Plzně
Výkup pozemku parc. č. 2491 v k. ú. Bolevec do majetku města Plzně od fyzické osoby
Městské soutěţe na prodej nemovité věci na adrese Koperníkova 43
Konečné vypořádání nově vzniklých pozemků p. č. 1593/11 a p. č. 1594/7, oba v k. ú.
Skvrňany, formou prodeje a zřízení sluţebnosti
Prodej pozemku p. č. 1043/231 v k. ú. Doubravka
Prodej pozemku p. č. 795/4 v k. ú. Chrást u Plzně a ponechání pozemků p. č. 2496 a p. č. 2498,
oba v k. ú. Chrást u Plzně, v majetku města
Darování pozemků dotčených stavbou „I/26 Chotěšov – průtah“ a „Mlýnským náhonem“
v k. ú. Chotěšov
Nevyuţití práva města Plzně odstoupit od SoBSK č. 2008/002458 ze dne 29. 7. 2008, ve znění
dodatků č. 1 aţ 3, a uzavření dodatku č. 4 k této smlouvě z důvodu změny termínu dokončení
stavby bytového domu
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí kupní (prodlouţení termínu uzavření
konečné kupní smlouvy) – ATELIER A CZ s.r.o., Plzeňské byty s. r. o.
Souhrnné rozpočtové opatření v návaznosti na aktuální vyhodnocení volných zdrojů rozpočtu
na rok 2016
Rozpočtové opatření a poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru
sociálních sluţeb MMP
Realizace pilotního projektu přímého testování systému sociálního bydlení (materiál přijde
na stůl)
Uznání vydrţení vlastnického práva k pozemku p. č. 613/4 v k. ú. Bolevec
Výkup pozemků parc. č. 3851/35 a parc. č. 3851/89, oba k. ú. Bolevec pro stavbu „I/20 a II/231
v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“, z vlastnictví fyzické osoby
- Výkup podílu na pozemcích parc. č. 3851/68 a parc. č. 3851/69, oba k.ú. Bolevec pro stavbu
„I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ od fyzické osoby
Výkup podílu na pozemku parc. č. 3851/113, k. ú. Bolevec pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni,
Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ od fyzické osoby
Výkup podílu na pozemcích parc. č. 314/2, parc. č. 3851/14 a parc. č. 3851/15, vše k.ú. Bolevec
pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ od fyzické osoby
Záměr výkupu nemovitých věcí na adrese Husova 11 a sady Pětatřicátníků 27 od ZČU
Odkup p. č. 6281/1 k. ú. Plzeň od PMDP, a. s. + sníţení základního jmění a zápočet
Dodatky ke SoBS Pneuservis Chára sport v k. ú. Skvrňany - prodlouţení termínů
Nakládání s pozemky v k. ú. Chotěšov za účelem výstavby zakrytého přívodního kanálu pro
rozšíření malé vodní elektrárny
Aktualizace přílohy „A“ ke zřizovací listině p. o. Útvar koordinace evropských projektů
města Plzně
Poskytnutí finanční dotace Triatlonu Plzeň, z. s., IČ: 04608879, na úhradu nákladů
Triatlonového festivalu Plzeň
Poskytnutí dotace pro POINT 14
Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2016/000322 Člověk v tísni, o. p. s.
Přijetí dotace MŠMT ČR na akci „Zajištění bezbariérovosti a přístavba výtahu ve školní budově
Sokolovská 54, Plzeň“
Předloţení projektu Bezbariérové úpravy 4. ZŠ, Plzeň, do Programu mobility na rok 2017
Předloţení ţádosti o dotaci z OPŢP na projekt „Obnova Lobezského parku – Plzeň“
Předloţení ţádosti o dotaci na nákup techniky pro hospodaření v lesních školkách
Draţba k. ú. Hradiště u Plzně (materiál přijde na stůl)
Draţba k. ú. Lobzy (materiál přijde na stůl)
Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý a nemovitý majetek předaný k hospodaření
příspěvkovým organizacím v působnosti KŘÚSO MMP
Aktualizace majetkových příloh ke ZL ZŠ v Plzni
Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý majetek předaný k hospodaření mateřským
školám v působnosti města Plzně
Poskytnutí peněţitých darů z rozpočtu Odboru sociálních sluţeb MMP
Navýšení provozní dotace Městské charitě Plzeň, Domov sv. Aloise
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525/III/1, 2
541/III
542/III
543/III
551/III
553/III
557/III
560/IV/1, 2
561/IV

582/III
588/IV/1, 3

589/III
590/III/1, 2
592/III
593/III/1
594/III/1, 2
595/III/1, 2, 3
596/III
597/III/
598/III
600/III/1, 2
601/III/1, 2
602/III/1, 2
603/III
605/III
606/IV

607/III
608/III
609/III/1
610/III/1
611/III/1
612/III/1, 2
613/III/1, 2
614/III/1, 2
615/III/1
616/III/1, 2
617/III/1, 2

618/III/1, 2

Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu MMP
Bezúplatný převod movitých věcí, které uţívala Hvězdárna a planetárium Plzeň, jejíţ činnost
převzala Hvězdárna v Rokycanech a Plzni
Darování výpočetní techniky z majetku města Plzně, Masarykově základní škole Janovice nad
Úhlavou okres Klatovy
Darování výpočetní techniky z majetku města Plzně, Sboru dobrovolných hasičů
Plzeň – Boţkov
Prodej pozemku p. č. 5227/5 v k. ú. Plzeň
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 2127/3 v k. ú. Bolevec
Ponechání pozemku p. č. 2003/115 v k. ú. Doubravka v majetku města
Draţba (materiál přijde na stůl)
Zrušit usnesení ZMP č. 198/2016 a realizovat výkup podílu na pozemku parc. č. 3851/113,
k. ú. Bolevec pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“
od fyzické osoby
Projednání souhlasu s demolicí stavby – starého skladu, v areálu Dětského centra Plzeň, p. o.
na pozemku p. č. 11130/3, v k. ú. Plzeň
Svěření pozemku p. č. 8, jehoţ součástí je stavba Malesice č. p. 40, Ke Kostelu 6, k. ú. Malesice
do trvalé správy městského obvodu Plzeň 9 - Malesice, a změny usnesení ZMP č. 591 ze dne
12. 11. 2015
Projednání podání návrhu na změnu hranic katastrálních území Křimice a Radčice u Plzně pro
zajištění souladu hranic městských obvodů a částí obce s hranicemi katastrálních území
Poskytnutí finanční dotace TK Slavia Plzeň z. s., IČ: 00518484, na úhradu nákladů vznikající
Regionální plzeňské tenisové akademie
Úprava rozpočtu Fondu rezerv a rozvoje za účelem zajištění podílu města na financování
budování a rekonstrukcí sportovišť na území města Plzně
Ţádost o dotaci z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Porozumění,
Respekt, Osvěta, Spolupráce, Inkluze, Technologie v Plzni (PROSIT v Plzni)“
Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům pro sestavení rozpočtu
města na rok 2017 a výhledů v letech 2018 – 2020
Souvztaţná rozpočtová opatření v návaznosti na vyhodnocení očekávané skutečnosti plnění
rozpočtu města za rok 2016
Plzeňské podnikatelské vouchery - dohody o ukončení smlouvy o poskytnutí dotace
Podání ţádosti o dotaci v rámci OPŢP pro projekt „Zateplení 63. MŠ, K. Steinera 25, Plzeň“
Podání ţádosti o dotaci v rámci OPŢP pro projekt „Zateplení 70. MŠ, Waltrova 26, Plzeň“
Porušení rozpočtové kázně a s tím související úkony
Poskytnutí peněţitých darů z rozpočtu OSS MMP
Poskytnutí investiční dotace a rozpočtové opatření v rozpočtu OSS MMP
Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu OSS MMP
Projekt regenerace sídlišť, Plzeň – Doubravka, Sektor I
Uzavření smlouvy o společné realizaci mezi statutárním městem Plzeň, SÚS PK, p. o. a ŘDS,
s. p. o. k akci s názvem „I/20 A II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“
v aktualizovaném znění
Uzavření smlouvy o společném zadávání mezi statutárním městem Plzeň a Vodárnou Plzeň,
a. s., k investiční akci s názvem „Rekonstrukce Dlouhé ulice“
Fúze sloučením společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a. s. se společností Parking
Plzeň s. r. o.
Ţádost Hany Voděrové, o poskytnutí dotace z FŢP MP na projekt „Vítaný host – čtvrtletník
příznivců Plzeňského kraje, ročník 2016“
Ţádost Hospicu svatého Lazara z. s., o poskytnutí dotace z FŢP MP na projekt „Ozelenění
vnitrobloku a terasy v ulici Sladkovského 66a“
Ţádost Hany Voděrové, o poskytnutí dotace z FŢP MP na projekt „Kniha – Tropy v srdci
Plzně“
Ţádost 27. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŢP MP na projekt
„Trampolína - rozvoj hrubé motoriky dětí“
Ţádost 27. mateřské školy Plzeň, o poskytnutí finančního příspěvku z FŢP MP na projekt
„Poznáváme bylinky z naší zahrádky“
Ţádost Městského obvodu Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŢP MP na projekt
„Rekonstrukce záhonů růţí na Malé hvězdě“
Ţádost Biskupství plzeňského, o poskytnutí dotace z FŢP MP na projekt „Revitalizace
Meditační zahrady“
Ţádost Městského obvodu Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŢP MP na projekt
„Úprava prostoru multifunkčního areálu Škodaland“
Ţádost SIT MP, o poskytnutí finančního příspěvku z FŢP MP na projekt „Sběr dat, zajištění
kvality dat včetně technického dozoru nad automatickými měřícími stanicemi (AMS) na území
města Plzně“
Ţádost Alpinum klubu Plzeň, z. s., o poskytnutí dotace z FŢP MP na projekt „Vydání
výstavního Zpravodaje Alpinum klubu Plzeň na rok 2017“
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621/III/1, 2
623/III
625/III/2
626/III
628/III
629/III/1, 2
630/III

631/III
633/III
634/III
636/III
638/III
642/III
643/II
644/III
646/III/1
647/III
648/III
649/III
651/III/1
652/III

653/III/1
654/III/1
657/III/1
660/IV/1
677/IV/2
693/III
697/III
699/III

Rozpočtové opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2016
Volba přísedící Okresního soudu Plzeň - město
Svěření části pozemku p. č. 6684/6 k. ú. Plzeň do trvalé správy městského obvodu Plzeň 3, a to
formou doplnění Přílohy č. 3 Statutu města Plzně
Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění Statut města
Schválení směrnice QS 74-01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek (materiál přijde na stůl)
Ţádost o dotaci z programu Podpora bydlení MMR pro projekt „RS –Plzeň – Slovany, centrální
část, vnitroblok Koterovská 69-79“
Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z OP VVV na projekt "Místní akční plán rozvoje
vzdělávání na území ORP Plzeň"
Ţádost o dotaci z IROP na projekt "Rekonstrukce bytů pro účely sociálního bydlení ve městě
Plzni"
Podání ţádosti o dotaci v rámci OPŢP pro projekt „Stavební úpravy 60. MŠ Manětínská 37,
Plzeň“
Ţádost o dotaci z programu Podpora bydlení MMR pro projekt „RS –Plzeň – Doubravka,
Sektor I, vnitroblok Zábělská“
Uzavření Dohody o částečné úhradě ceny za přepravu, odběr a čištění splaškových odpadních
vod se společností VODÁRNA PLZEŇ a. s.
Udělení výjimky ze Zásad pro zadávání veřejných zakázek
Schválení plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA
PLZEŇ a. s. pro rok 2017
Předloţení závěrečného účtu Dobrovolného svazku obcí Silnice I/27 za rok 2015
Rezignace a volba člena Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP
Seznam projektových záměrů do Strategického rámce MAP
Rozpočtové opatření pro 15. základní školu Plzeň
Obecně závazná vyhláška statutárního města Plzně, kterou budou stanoveny školské obvody
mateřských škol
Výjimka ze směrnice QS 74 -01 Zásady pro zadávání veřejných zakázek u akce „Inzerce
v médiích“, která bude realizována Divadlem Josefa Kajetána Tyla, příspěvkovou organizací
Porušení rozpočtové kázně spolkem Sdruţení pro obnovu památek v Rokycanech a okolí
(IČ 18243231) a s tím související úkony
Změna účelu pouţití poskytnuté dotace č. P/III/35 spolku Plzeňský lidový soubor Mladina,
občanské sdruţení (IČ 27033201), v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu
uměleckých a kulturních projektů pro rok 2016
Porušení rozpočtové kázně ústavem Plzeň 2015, z. ú. (IČ 29109124), a s tím související úkony
Porušení rozpočtové kázně spolkem Sdruţení občanů P5, z. s. (IČ 68833946), a s tím související
úkony
Akční plán pro naplňování Koncepce sportu v Plzni pro rok 2017
Draţba
Získání objektů Husova 11 a sady Pětatřicátníků 27 včetně pozemků do majetku města Plzně
od Západočeské univerzity v Plzni.
Prodej pozemků v k. ú. Bručná v souvislosti se stavbou "BRUČNÁ BUSINESS PARK"
Prodlouţení termínu dokončení stavby ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní ve věci stavebních
úprav klubovny ve vlastnictví Junák – český skaut, z. s.
Ponechání části pozemku p. č. 1512/1 v k. ú. Černice v majetku města Plzně

Prodlužovaná usnesení ZMP:
- usn. č. 601/II ze dne 3. 10. 2002 s termínem do 31. 12. 2016
p. Matoušová: Prodej spoluvlastnických podílů k pozemkům v k. ú. Bolevec
Mgr. Kylarová: Podíly na pozemcích lze prodat aţ po prodeji bytů z vlastnictví SBDM do vlastnictví jednotlivých
fyzických osob. Stav převodů vlastnictví je průběţně kontrolován a v případě změny, jsou noví vlastníci
neprodleně osloveni s výzvou k odkoupení příslušného podílu k pozemku.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31. 12. 2020.
- usn. č. 247/II ze dne 15. 5. 2003 s termínem do 1. 12. 2016
p. Matoušová: Prodej spoluvl. podílů v k. ú. Bolevec
Mgr. Kylarová: Podíly na pozemcích lze prodat aţ po prodeji bytů z vlastnictví SBDM do vlastnictví jednotlivých
fyzických osob. Stav převodů vlastnictví je průběţně kontrolován a v případě změny, jsou noví vlastníci
neprodleně osloveni s výzvou k odkoupení příslušného podílu k pozemku.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31. 12. 2020.
- usn. č. 251/II ze dne 15. 5. 2003 s termínem do 1. 12. 2016
p. Matoušová: Prodej spoluvlastnických podílů vl. BJ, Břeclavská 10
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Mgr. Kylarová: Podíly na pozemcích lze prodat aţ po prodeji bytů z vlastnictví SBDM do vlastnictví jednotlivých
fyzických osob. Stav převodů vlastnictví je průběţně kontrolován a v případě změny, jsou noví vlastníci
neprodleně osloveni s výzvou k odkoupení příslušného podílu k pozemku.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31. 12. 2020.
- usn. č. K-544/II/3 ze dne 2. 10. 2003 s termínem do 31. 12. 2016
Mgr. Šindelář: V čas. oznámení vyd. ÚR na st. páteř. komunikace, aby MAJ mohl zaj. ocenění likvid. staveb
Ing. Grisník: Na akci se nepokračuje, akce není ve jmenovitém seznamu investičních akcí OI MMP na rok 2017.
Nositel doporučuje prodlouţení kontrolního termínu do 31. 12. 2017.
- usn. č. 347/II ze dne 17. 6. 2004 s termínem do 1. 12. 2016
p. Matoušová: Prodej pozemků pod panel. domy Stráţnická 14, 18, 20...
Mgr. Kylarová: Podíly na pozemcích lze prodat aţ po prodeji bytů z vlastnictví SBDM do vlastnictví jednotlivých
fyzických osob. Stav převodů vlastnictví je průběţně kontrolován a v případě změny, jsou noví vlastníci
neprodleně osloveni s výzvou k odkoupení příslušného podílu k pozemku.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31. 12. 2020.
- usn. č. 503/III ze dne 7. 9. 2006 s termínem do 31. 12. 2016
p. Matoušová: Prodej pozemků v Šafaříkovo sadech - Spol. vlastníků MV
Mgr. Kylarová: Body II./1., 2. a III./2. byly splněny. Bod III./1. bude řešen při prodeji částí pozemků p. č. 1609/60
a 1609/90 v k .ú. Bolevec, tzn., ţe podmínkou pro uzavřením kupní smlouvy bude úhrada dluhu dle bodu
III./1. tohoto usnesení.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31. 12. 2017.
- usn. č. K-54/III/1,2 ze dne 28. 2. 2008 s termínem do 31. 12. 2016
p. Matoušová: Etapové komunikační propojení Sukova - Borská
Ing. Kuglerová: V současné době proběhla na TÚ úroveň stavební přípravy - studie. Z ní vyplynou podklady pro
majetkoprávní vypořádání a následně dle zpřesněné dokumentace bude případně zařazeno do rozpočtového
výhledu města.
Nositel doporučuje prodlouţení kontrolního termínu do 31. 12. 2017.
- usn. č. 98/III ze dne 4. 3. 2010 s termínem do 31. 12. 2016
p. Matoušová: Uzavření dodatku č. 1 ke SoBSK - Galerie Dvořák Plzeň, s. r. o.
Mgr. Kylarová: Bude řešeno v rámci komplexního majetkového vypořádání, a to po obdrţení aktuálního
stanoviska odborných útvarů MMP.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31. 12. 2018.
- usn. č. 131/III ze dne 8. 4. 2010 s termínem do 31. 12. 2016
Mgr. Šindelář: Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o převodu části mostu generála Pattona z ŘSD ČR na město
Plzeň
Ing. Kozohorský: Stavba mostu gen. Pattona bude zahájena v březnu 2017 a je plánována na 2 roky. Splnění
usnesení je vázáno na vydání kolaudačního souhlasu na celou stavbu.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31. 12. 2019.
- usn. č. K-133/III ze dne 8. 4. 2010 s termínem do 31. 12. 2016
Mgr. Šindelář: Úsporné řešení dopravního propojení sever – jih slouţícího jako průjezdní úsek silnice I/27 v úseku
Sukova – Karlovarská
Ing. Kozohorský: Příprava projektu silnice I/27 pokračuje v souladu s přijatým usnesením. V roce 2016 byl pro
úsek Sukova - Borská ve spolupráci města a ŘSD ČR zpracován technický podklad řešící způsob vedení
inţenýrských sítí v uličním prostoru. Následně byla ÚKRMP vypracována podrobná studie Prostor Sukova Borská uspořádání uličního prostoru včetně moţností jeho obestavění.
Nositel doporučuje prodlouţení kontrolního termínu do 31. 12. 2017.
- usn. č. K-149/III ze dne 8. 4. 2010 s termínem do 31. 12. 2016
Mgr. Šindelář: Postupu realizace oprav, rekonstrukcí a nových investic podle zpracované aktualizace Studie
rozvoje plaveckého bazénu na Slovanech
Bc. Soukup: Dle moţností rozpočtu města Plzně zpracovávání projektové dokumentace a provádění realizace
jednotlivých etap.
Nositel doporučuje prodlouţení kontrolního termínu do 31. 12. 2017.
- usn. č. K-15/III/1 ze dne 27. 1. 2011 s termínem do 30. 11. 2016
Mgr. Baxa: Zpracování souborné publikace Dějiny Plzně od počátku města do současnosti
Mgr. Skála: V přípravě Dějiny města Plzně 2.
Nositel doporučuje prodlouţení kontrolního termínu do 1. 1. 2017.
- usn. č. 393/III/3 ze dne 30. 6. 2011 s termínem do 31. 12. 2016
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p. Matoušová: Návrh na prohlášení hrobky rodiny Binderovy a Bayerovy čestným hrobem
Ing. Kuglerová: Prostřednictvím Dr. Kreysy byl osloven potomek rodiny Binderových, ale bohuţel v současné
době nekomunikuje, ţádáme prodlouţit o 2 roky, tedy do 31. 12. 2018
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31. 12. 2018.
- usn. č. 511/III/2 ze dne 6. 10. 2011 s termínem do 31. 12. 2016
p. Matoušová: Odkoupení pozemku (PK) p. č. 578/1 v k. ú. Senec u Plzně od paní Pytlíkové pro stavbu "Silnice
II/231 Plzeň, ul. 28. října, Bílá Hora – III. etapa"
Ing. Hasmanová: Stavba ,,Silnice II/231 Plzeň, ul. 28. října, Bílá Hora - III. etapa" nebyla doposud realizována.
Předpokládaný termín realizace stavby je dle SÚS PK rok 2018.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31. 12. 2019.
- usn. č. K-320/III/1, 2, 3 ze dne 21. 6. 2012 s termínem do 31. 12. 2016
Ing. Kotas: Aktualizace materiálu Priority vodohospodářských staveb města Plzně
Ing. Kuglerová: Financování zajišťováno průběţně dle přípravy staveb a moţností rozpočtu města.
Nositel doporučuje prodlouţení kontrolního termínu do 31. 12. 2017.
- usn. č. 342/III ze dne 20. 6. 2013 s termínem do 31. 12. 2016
p. Matoušová: Směna nemovitostí pro VPS D2 a pro VPS D113 se státní příspěvkovou organizací Centrem sluţeb
pro silniční dopravu
Ing. Hasmanová: Směnná smlouva je oboustranně podepsaná, ale vyţaduje schválení Ministerstvem financí
ve smyslu § 22 odst. 3 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních
vztazích, v platném znění. V současné době je smlouva na MF ČR a čeká se, zda bude schválena.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31. 1. 2018.
- usn. č. 393/II/5 ze dne 5. 9. 2013 s termínem do 31. 12. 2016
Mgr. Šindelář: Principy organizace dopravy v historickém jádru města Plzně.
Ing. Kozohorský: Realizace pěších zón Riegrova a sady Pětatřicátníků přinesla oţivení městského parteru, více
se pozitivní proměna projevila v sadech Pětatřicátníků. V Riegrově ul. dochází k proměně pomaleji a potenciál
jejího oţivení není plně vyčerpán. Je zřejmé, ţe k úplné proměně Riegrovy ul. bude třeba delší časové období.
Proto zatím není důvod k realizaci dalších pěších zón.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31. 12. 2017.
- usn. č. 462/III ze dne 10. 10. 2013 s termínem do 31. 12. 2016
p. Matoušová: Prodej části pozemku parc. č. 272/1, o výměře 99 m2 z celkové výměry 13 984 m2,
k. ú. Radobyčice
Mgr. Kylarová: Nelze realizovat geometrický plán (dělení lesa). Usnesení bude zrušeno v 1. čtvrtletí roku 2017.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 30. 6. 2017.
- usn. č. 52/III ze dne 30. 1. 2014 s termínem do 31. 12. 2016
p. Matoušová: Prodej pozemků p. č. 806/1, 2, k. ú. Plzeň
Mgr. Kylarová: Probíhá soudní spor a není vynesen rozsudek, který určí způsob majetkového řešení. Z tohoto
důvodu navrhujeme prodlouţení termínu.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31. 12. 2017.
- usn. č. 53/III ze dne 30. 1. 2014 s termínem do 31. 12. 2016
p. Matoušová: Prodej pozemků p. č. 9153/12,24, k. ú. Plzeň
Mgr. Kylarová: Probíhá soudní spor a není vynesen rozsudek, který určí způsob majetkového řešení. Z tohoto
důvodu navrhujeme prodlouţení termínu.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31. 12. 2017.
- usn. č. 84/III/2 ze dne 13. 3. 2014 s termínem do 31. 12. 2016
Mgr. Šindelář: Pouţití volných prostředků FRR MP na úhradu udělené pokuty od Úřadu pro ochranu hospodářské
soutěţe
Ing. Grisník: Statutární město Plzeň podalo ve věci vyměřené pokuty správní ţalobu ke Krajskému soudu v Brně,
který vedl věc pod spisovou značkou 62 Af 16/2014-47. V této věci rozhodl Krajský soud v Brně dne 02. 09. 2015
tak, ţe podle § 76 odst. 1 písm. a) s. ř. s. zrušil napadené rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěţe (dále
jen "ÚOHS") a podle § 78 odst. 4 s. ř. s. věc vrátil ÚOHS k dalšímu řízení. Proti předmětnému rozsudku
Krajského soudu v Brně byla ze strany ÚOHS podána kasační stíţnost k Nevyššímu správnímu soudu ČR (dále jen
"NSS"), kterou NSS svým rozsudkem ze dne 31. 10. 2016 zamítl. NSS tak potvrdil správnost postupu statutárního
města Plzeň ve věci předmětné veřejné zakázky, přičemţ pokuta ve výši 500.000,- Kč, kterou město uhradilo dne
14. 02. 2014, byla jiţ městu Plzeň ze strany ÚOHS vrácena a ÚOHS je povinen o celé věci rozhodnout znovu.
Městu Plzeň tedy dosud ţádná škoda v této věci nevznikla a je třeba počkat na nové rozhodnutí ÚOHS v této věci.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31. 12. 2017.
- usn. č. 257/III ze dne 24. 4. 2014 s termínem do 30. 11. 2016
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p. Matoušová: Záměr města k majetkopráv. vypořádání „Bytové domy – Plzeň, Malostranská ul. I. a II. etapa“,
spol. CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s.
Ing. Hasmanová: stav nezměněn podmínky převodu nenaplněny.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 30. 11. 2017.
- usn. č. K-351/III ze dne 12. 6. 2014 s termínem do 31. 12. 2016
p. Matoušová: Schválení zrychleného postupu majetkoprávního vypořádání pro II. etapu Městského (západního)
okruhu
Ing. Hasmanová: majetkoprávní vypořádání pro stavbu II. etapy MZO stále pokračují.
Nositel doporučuje prodlouţení kontrolního termínu do 31. 12. 2018.

- usn. č. K-405/II/1, 2, 3 ze dne 12. 6. 2014 s termínem do 31. 12. 2016
Ing. Náhlík: Investice do tratí veřejné dopravy v Plzni v letech 2015 – 2020 s výhledem na další období
Ing. Kozohorský: II.1: do SZRM uplatněny projekty: tramvajová trať (TT) Klatovská, Přemyslova - Skvrňanská,
Karlovarská pod rondelem, Plaská, Zbrojnická, Solní, Koterovská, Slovanská, Mikulášská, Bory - ZČU.
Strategický plán města - zatím zpracována analytická část, projekty budou uplatněny v návrhové části.
II.2: do ITI uplatněny projekty: TT Bory - ZČU, Modernizace vybraných úseků TT (zejména Klatovská),
modernizace trakčních měníren Belánka a Letná, úprava obratiště Košutka.
II.3: V letech 2015-2016 byly provedeny následující rekonstrukce TT: Terezie Brzkové, Mikulášská - Slovanská,
Karlovarská III. stavba. Dále nová stavba měnírny Černice. Pro roky 2017-18 jsou rozpočtem kryté akce: RTT
Mikulášská (mosty), most gen. Pattona, repanelizace Slovanská. Připravované projekty (OIMMP + SVSMP):
Koterovská, Klatovská, Skvrňanská-Přemyslova, Terezie Brzkové II. etapa, Solní, Zbrojnická.
Nositel doporučuje prodlouţení kontrolního termínu do 31. 12. 2018.
- usn. č. 519/III ze dne 4. 9. 2014 s termínem do 30. 11. 2016
p. Matoušová: Výkup pozemku pro II. etapu Městského (západního) okruhu v k. ú. Plzeň - LV č. 3053.
Ing. Hasmanová: vlastník pozemku nereaguje na výzvy k jednání, MAJ řeší.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 30. 11. 2018.
- usn. č. 546/III ze dne 4. 9. 2014 s termínem do 30. 12. 2016
p. Matoušová: Rozhodnutí o dalším nakládání s objektem Klatovská 19.
Ing. Hasmanová: Ministerstvo financí do dnešního dne neudělilo schvalovací doloţku k dodatku č. 3 k předmětné
smlouvě.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 10. 1. 2018.
- usn. č. 669/IV/1 ze dne 11. 12. 2014 s termínem do 31. 12. 2016
p. Matoušová: Prominutí smluvních pokut a zvýšeného nájemného, nevyuţití práva odstoupit od SoBSK a záměr
prodat části p. č. 1609/60,90 k. ú. Bolevec
Mgr. Kylarová: Body II./1., 2. a III./2. byly splněny. Bod III./1. bude řešen při prodeji částí pozemků p. č. 1609/60
a 1609/90 v k .ú. Bolevec, tzn., ţe podmínkou pro uzavřením kupní smlouvy bude úhrada dluhu dle bodu
III./1. tohoto usnesení.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31. 12. 2017.
- usn. č. K-95/III ze dne 5. 3. 2015 s termínem do 31. 12. 2016
Mgr. Šindelář: Statut Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP
Ing. Kozohorský: VZVZ ZMP se schváleným Statutem řídí.
Nositel doporučuje prodlouţení kontrolního termínu do 31. 12. 2017.
- usn. č. K-96/III ze dne 5. 3. 2015 s termínem do 31. 12. 2016
Mgr. Šindelář: Jednací řád Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP
Ing. Kozohorský: VZVZ ZMP se schváleným Jednacím řádem řídí.
Nositel doporučuje prodlouţení kontrolního termínu do 31. 12. 2017.
- usn. č. 222/III ze dne 14. 5. 2015 s termínem do 31. 12. 2016
p. Matoušová: Výkup části pozemku pro stavbu „Městský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) –
Karlovarská v Plzni“ v k. ú. Plzeň od 6 fyzických osob
Ing. Hasmanová: usnesení částečně splněno, smlouva uzavřena s 5 FO, poslední vlastník zatím nepodepsal,
probíhají další jednání, vlastník bude znovu vyzván.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31. 12. 2017.
- usn. č. 579/III ze dne 12. 11. 2015 s termínem do 31. 12. 2016
Mgr. Šindelář: Uzavření smlouvy o zřízení sluţebnosti mezi statutárním městem Plzeň, společností Centrum
Olympia Plzeň s. r. o. a VODÁRNOU PLZEŇ a. s.
Ing. Kozohorský: Společnost Centrum Olympia Plzeň s.r.o. nereaguje na výzvy k podpisu smlouvy. Smlouvu
se zatím nedaří uzavřít.

11

Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 29. 12. 2017.
- usn. č. 668/III ze dne 10. 12. 2015 s termínem do 31. 12. 2016
p. Matoušová: Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 832/10 k. ú. Plzeň
Mgr. Kylarová: Uzavřen dodatek č. 3 k SBSK a současně bylo prodlouţeno uzavření KS - z 31.12.2016
na 31. 12. 2017 (Pozn: usnesením ZMP č. 482/2016 - tímto usnesením bylo mj. změněno: - vydání kolaudačního
souhlasu z 30. 9. 2016 na 30. 6. 2017, uzavření konečné kupní smlouvy z 31. 12. 2016 na 31. 12. 2017).
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 1. 1. 2018.

- usn. č. 81/III ze dne 3. 3. 2016 s termínem do 31. 12. 2016
Mgr. Šindelář: Uzavření sml. o bud. sml. o zříz. věcného břemene - sluţebnosti mezi statutárním městem Plzeň
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací – Rozšíř. veřej. osvětlení Plzeň, ul. Klatovská –
K Lávce
Ing. Kozohorský: Pozemek byl převeden do majetku města. Uzavření smlouvy je tedy bezpředmětné a usnesení
bude zrušeno.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31. 3. 2017.
- usn. č. 126/III/5 ze dne 14. 4. 2016 s termínem do 31. 12. 2016
Ing. Kotas: Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení hospodaření MMP za rok 2015
Ing. Kuglerová: V průběhu roku 2016 nebyla dokončena projektová příprava u akce "MO Křimická Karlovarská", akce pokračuje v roce 2017. Případná dotace bude Krajským úřadem poskytnuta aţ na základě
zpracované projektové dokumentace.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31. 12. 2017.
- usn. č. K-258/III/1 ze dne 19. 5. 2016 s termínem do 31. 12. 2016
Ing. Náhlík: Koncepce vyuţití areálů svěřených do správy SVSMP
Ing. Kozohorský: Areál Jateční - Doubravecká: beze změn, Areál Koterovská - U Seřadiště: probíhá vyklízení
areálu, Areál Boettingerova: beze změn, Areál Ke Karlovu - Folmavská: beze změn, Areál Radčická: beze změn,
Areál Hala Luční: beze změn.
Nositel doporučuje prodlouţení kontrolního termínu do 31. 12. 2017.
- usn. č. 278/III ze dne 19. 5. 2016 s termínem do 21. 12. 2016
p. Matoušová: Prodlouţení termínu na uzavření konečných smluv s fyzickými osobami v lokalitě ul. Ve Svahu
v k. ú. Červený Hrádek u Plzně, sdruţení Archa
Ing. Hasmanová: Do současné doby se nepodařilo zajistit podpis dodatku všemi stranami z důvodu nespolupráce
jednoho z účastníků smlouvy.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 30. 6. 2017.
- usn. č. 302/III ze dne 19. 5. 2016 s termínem do 31. 12. 2016
p. Matoušová: Uzavření kupní smlouvy – společnost INEL – Holding, a.s., uzavření smlouvy o smlouvě budoucí
kupní – fyzická osoba
Ing. Hasmanová: Z důvodu převodu pozemku parc. č. 9451 v k. ú. Plzeň ze společnosti INEL - Holding, a.s.,
na jejího předsedu představenstva bude třeba schválit změnu usnesení a kupní smlouvu následně uzavřít s novým
vlastníkem.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 30. 7. 2017.
- usn. č. 341/III ze dne 23. 6. 2016 s termínem do 31. 12. 2016
p. Herinková: Záměr města Plzně uzavřít Dodatek č. 3 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví
zn. BTU/4/93-DS/47/2002 - Klatovská 90
PhDr. Kníţová: Předloţeno k projednání RMP dne 22. 12. 2016, nutno ještě předloţit do ZMP v únoru 2017.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 28. 2. 2017.
- usn. č. 388/III ze dne 23. 6. 2016 s termínem do 30. 11. 2016
p. Matoušová: Uzavření konečných smluv v souvislosti s dokončenou stavbou RD, areál Rybízovna se společností
Lesy Loučany, s. r. o. (dříve Zavadilka Plzeň, s. r. o).
Ing. Hasmanová: Společnost poţaduje s městem další jednání v záleţitosti uzavření jednotlivých smluvních
vztahů, a to dle rozsahu budoucí smlouvy.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 3. 11. 2017.
- usn. č. 466/III ze dne 8. 9. 2016 s termínem do 6. 12. 2016
p. Matoušová: Dodatek ke SoBS kupní se ZČU, převod veř. osvětlení po výstavbě "RICE, SVI", prodlouţení
termínů
Ing. Hasmanová: Podpis dodatků ze strany Západočeské univerzity v Plzni podléhá předchozímu schválení
v Akademickém senátu, který se sejde na konci února a k podpisu smlouvy z jejich strany dojde během března,
proto je třeba termín prodlouţit.
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Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 8. 5. 2017.
- usn. č. 491/III ze dne 8. 9. 2016 s termínem do 31. 12. 2016
p. Matoušová: Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 8424/164 v k. ú. Plzeň.
Mgr. Kylarová: Není uhrazena kupní cena z důvodu zajišťování finančního krytí.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 30. 6. 2017.
- usn. č. 510/III ze dne 13. 10. 2016 s termínem do 31. 12. 2016
Mgr. Šindelář: Vypořádání závazků smluvních stran vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo mezi SMP jako
objednatelem a společnostmi STAVMONTA spol. s r. o., a FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a. s., jako
zhotoviteli stavby "GREENWAYS Plzeň"
Ing. Grisník: Dohoda odeslána zhotovitelům stavby, dosud nebyla doručena zpět. Předpoklad uzavření dohody leden 2017.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 28. 2. 2017.
- usn. č. 556/III ze dne 13. 10. 2016 s termínem do 31. 12. 2016
p. Matoušová: Prodej pozemku p. č. 298/3 v k. ú. Kotovice Obci Kotovice
Mgr. Kylarová: Smlouva není dosud uzavřena z důvodu neprojednání transakce v Zastupitelstvu obce Kotovice.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31. 12. 2017.
- usn. č. 604/III/1,2 ze dne 10. 11. 2016 s termínem do 31. 12. 2016
Ing. Kotas: Schválení záměru rozsahu a formy převodu vodohospodářského majetku ve vlastnictví města Plzně
společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s.
Ing. Kuglerová: Finanční prostředky na přípravu záměru v rozpočtu schváleny, jednání s EIB pokračují.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 30. 9. 2017.
- usn. č. 637/III ze dne 15. 12. 2016 s termínem do 31. 12. 2016
Ing. Kotas: Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady – architektonická soutěţ
Ing. Sloţil: Mezi Nadací Proměny a městem probíhá diskuse o konečné podobě textu dodatku ke smlouvě.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 3. 2. 2017.
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