D ův od ová z pr áva
1. Název problému a jeho charakteristika
Požadavek Magistrátu města Plzně o projednání návrhu novely Statutu města Plzně
v orgánech městských obvodů a o případné vyjádření připomínek.

2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Magistrát města Plzně zpracoval návrh novely Statutu města (viz příloha č. 2 tohoto
usnesení), který byl zaslán městským obvodům se žádostí o jeho projednání, případně
vyjádření připomínek.
Předpokládané projednání návrhu novely Statutu města v orgánech města je
pravděpodobné v RMP 23. 11. 2017 a v ZMP 14. 12. 2017. Účinnost novely bude k
1. 1. 2018.
Návrh novely Statutu nepřináší žádné významné změny.
K projednání v orgánech městského obvodu a pro informovanost obvodních
zastupitelů je předkládán návrh samotné změnové vyhlášky Statutu – příloha č. 2
tohoto usnesení, ve které jsou uvedené návrhy změn Statutu, které budou předmětem
schvalování v zastupitelstvu města a ke kterým vyjádří svá stanoviska zastupitelstva
městských obvodů.
Celý text návrhu nového novelizovaného Statutu je vzhledem ke své rozsáhlosti
elektronicky vyvěšen jako příloha č. 2a) tohoto usnesení. Z přílohy č. 2a) tak lze
rozpoznat stávající znění Statutu, jeho navrhovanou změnu i odůvodnění navržené
změny.

K návrhu novely Statutu města zpracoval úřad městského obvodu tři podněty (návrhy)
na změnu, které zaslal 17. 8. 2017 na magistrát města k vyjádření příp. zapracování do
návrhu novely Statutu. Tyto podněty jsou uvedeny v příloze č. 1 tohoto usnesení. Dva
ze třech těchto podnětů - návrhů ÚMO Plzeň 3 byly akceptovány a již zapracovány do
současného návrhu novely Statutu. Vypořádání všech třech návrhů ÚMO 3 je uvedeno
v textu přílohy č. 2a) tohoto usnesení. Nejvýznamnější z těchto změn je svěření
kompetence městským obvodům nově rozhodovat o pronájmu místních komunikací,
kdy příjmy z těchto pronájmů budou rovněž příjmem rozpočtu městských obvodů.
3. Předpokládaný cílový stav
Projednání návrhu novely Statutu města v zastupitelstvu městského obvodu
s vyjádřením stanoviska – bez připomínek uvedeném v návrhu tohoto usnesení
bod – II.

4.

Navrhované varianty řešení

Není doporučeno variantní řešení.
5.

Doporučená varianta řešení
Rada městského obvodu doporučuje Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 3
schválit stanovisko k návrhu novely obecně závazné vyhlášky města – Statutu města
Plzně bez připomínek.

6. Finanční nároky řešení a možnosti finančního krytí (včetně všech následných
například provozních nákladů)
0
7. Návrh termínů realizace a určení zodpovědných pracovníků
Navrhuje se uložit tajemníkovi ÚMO Plzeň 3 seznámit Magistrát města Plzně se
stanoviskem Zastupitelstva MO 3 uvedeným v bodě II. tohoto usnesení

8. Dříve vydaná usnesení
Usnesení RMO 3 č. 342 z 31. 8. 2015; usnesení ZMO 3 č. 53 ze 14. 9. 2015
Usnesení RMO 3 č. 356 z 19. 9.2016; usnesení ZMO 3 č. 54 z 19. 9. 2016
Usnesení RMO 3 č. 367 z 25. 9.2017

9. Závazky či pohledávky vůči městu či obvodu
------------

Přílohy:

č. 1 Podněty ÚMO 3 na úpravu textu Statutu města Plzně
č. 2 Návrh novely Statutu města - změnová vyhláška
č. 2a) Statut města se zapracovaným návrhem novely

