DŮVODOVÁ ZPRÁVA
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Vyhláška statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí
Koncepce odstavování a údrţby tramvají v Plzni
Ukončení smlouvy o SOSBD č. 2/744/04 ze dne 16. 03. 2004, a to formou dohody s fyzickou
osobou
Schválení záměru rozsahu a formy převodu vodohospodářského majetku ve vlastnictví města
Plzně společnosti VODÁRNA PLZEŇ a. s.
Rozpočet města Plzně na rok 2017 včetně rozpočtového výhledu na roky 2018 - 2020
Městské soutěţe na prodej nemovitých věcí na adrese Guldenerova 7 a spoluvlastnického podílu
1/2 k celku nemovité věci na adrese Barrandova 12 v Plzni
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Konečné majetkoprávní vypořádání se spol. VGP CZ VIII., a.s. v souvislosti se stavbou „VGP
Park, Plzeň – Bručná II“ v k. ú. Bručná
Uznání vydrţení vlastnického práva k pozemku p. č. 149/123 v k. ú. Bolevec
Ukončení smlouvy o budoucí smlouvě kupní č. 2012/000909, ve znění jejích pozdějších
dodatků, a to dohodou
Poskytnutí neinvestičních dotací v rámci dotačního programu na podporu volnočasových aktivit
dětí a mládeţe v roce 2017
Výkup pozemků parc. č. 776 a parc. č. 777/1 oba v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „Městský
okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“
Směna spoluvl. podílů pozemků p. č. 417/62, p. č. 417/65 a p. č. 420/2 k. ú. Doubravka za nově
vzniklé pozemky p. č. 1871/2 a p. č. 1871/3 k. ú. Litice u Plzně s fyzickými osobami
Uznání vydrţení vlastnického práva k pozemku p. č. 61/4 v k. ú. Chotěšov
AMERICKÁ 29 – započtení investice stávajícího nájemce prostorů prodejny s příslušenstvím
proti pohledávce z nájemného
Plán odpadového hospodářství statutárního města Plzně
Darování plastových lavic demontovaných v rámci modernizace zimního stadionu v Plzni
Ţádost Městského obvodu Plzeň 6 - Litice o uvolnění finančních prostředků z FŢP MP
na projekt „Zahrada splněných přání“
Ţádost spolku Hospic svatého Lazara z. s., o poskytnutí dotace z FŢP MP na projekt „Ozelenění
vnitrobloku a terasy v ulici Sladkovského 66a“
Ţádost Dobrovolného ekologického spolku - ochrana ptactva, o poskytnutí dotace z FŢP MP
na projekt „Monitoring zdravotního stavu populace vybraných druhů volně ţijících ţivočichů“
Ţádost společnosti Techmania Science Center o.p.s., o poskytnutí dotace z FŢP MP na projekt
„Zelená Techmania“
Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z aktuálního vyhodnocení čerpání rozpočtu v roce
2017
Zařazení akce „Bezbariérové úpravy 4. ZŠ, Plzeň“ a související rozpočtové opatření
Přijetí dotace na výkon sociální práce
Rozpočtové opatření v návaznosti na přijetí daru od Plzeňského kraje na zpracování projektové
dokumentace projektu „Sloni na Mţi“
Poskytnutí individuálních finančních dotací na sportovní akce konané pod záštitou primátora
města Plzně
Blokace fin. prostředků ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na akce
„Rozdělení velkometráţních bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni“ a „Rekonstrukce bytů
pro účely sociál. bydlení ve městě Plzni“
Záměr směnit pozemky na Bukovec. ostrově od vlast. zaps. na LV č. 669, LV č. 672, LV č. 673,
LV č. 674, LV č. 676, LV č. 677, LV č. 679 a LV č. 680 pro k. ú. Bukovec za dům v Plzni,
Lidická 62 ve vlastnictví MP
EIB - uzavření dodatků k finančním smlouvám
Vyhláška o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí a o změně vyhlášky o
místním poplatku za uţívání veřejného prostranství
Ţádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt Prodlouţení
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tramvajové tratě na Borská pole – část Přestupní uzel Plzeň/Kaplířova – Dobřanská.
Předběţná ţádost o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt Prodlouţení tramvajové
tratě na Borská pole – část Tramvajová trať.
Aktualizace příloh zřizovacích listin příspěvkových organizací v působnosti Kanceláře ředitele
technického úřadu MMP k 30. 6. 2017
Uzavření Dohody o rozdělení vloţeného kapitálu mezi vlastníkem a provozovatelem
vodohospodářské infrastruktury
Rozpočtové opatření - zrušení stanoveného odvodu z FI 31. ZŠ Plzeň a současně sníţení
rozpočtu kapitálových výdajů – stavebních investic OI MMP
Poskytnutí/neposkytnutí peněţitých darů fyzickým osobám z rozpočtu Odboru sociálních sluţeb
MMP pro rok 2017
Programu VH Association Internationale des Villes Amies de la Marionnette a delegování
zástupce MP, ředitele Divadla Alfa, p. o., na tuto valnou hromadu
Uzavření dodatků ke SOSB uzavřeným v souvislosti se stavbou 2x bytový dům Křimice,
investor Křimická stavební s.r.o., prodlouţení termínu
Uzavření dodatků ke smlouvám o smlouvách budoucích uzavřeným v souvislosti se stavbou
„Polyfunkční centrum Plzeň Bory – Bytová zástavba“, prodlouţení termínu,
InterCora – Bory, s. r. o.

Prodlužovaná usnesení ZMP:
- usn. č. 41/III ze dne 2. 2. 2017 s termínem do 30. 9. 2017
p. Matoušová: Uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví zn. BTU/4/93-DS/47/2002 –
objekt Klatovská 90.
Ing. Hasmanová: V současné době ÚZSVM projednal dodatek č. 3 na Ministerstvu financí za účelem
odsouhlasení. Nyní byl dodatek č. 3 postoupen na PRAV za účelem auditu.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 1. 1. 2019.
- usn. č. 45/III ze dne 2. 2. 2017 s termínem do 30. 9. 2017
p. Matoušová: Uzavření kupních smluv na převod pozemků v souvislosti se stavbou „Möbelix – prodejní sklad
nábytku a sluţeb“.
Ing. Hasmanová: Smlouvy jsou podepsány za město Plzeň a byly doručeny druhé smluvní straně, která je doposud
nevrátila podepsané.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 29. 3. 2018.
- usn. č. 282/III/3 ze dne 22. 6. 2017 s termínem do 30. 9. 2017
Ing. Náhlík: Blokace finančních prostředků ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na akci „Obnova
Lobezského parku - Plzeň“
Ing. Náhlík: Z důvodu pozdního zaslání vyjádření SFŢP v závěru měsíce září nebylo moţno dosud uzavřít
smlouvu v souladu s bodem II. 4 tohoto usnesení, v současné době se zapracovávají připomínky SFŢP do zadávací
dokumentace výběrového řízení, které bude vyhlášeno do 15. 10. 2017.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31. 1. 2018.
- usn. č. 322/III/3 ze dne 22. 6. 2017 s termínem do 30. 9. 2017
Bc. Šlouf: Blokace fin. prostředků ve Fondu MP pro kofinancování dotovaných projektů na akce „Rozdělení
velkometráţních bytů pro účely sociálního bydlení v Plzni“ a „Rekonstrukce bytů pro účely sociál. bydlení ve
městě Plzni“
Ing. Švarc: V případě "Rekonstrukce bytů pro účely sociálního bydlení" byla dotace jiţ kladně vyřízena a následně
uzavřena smlouva o dílo s příslušným dodavatelem. V případě akce "Rozdělení velkometráţních bytů pro účely
sociálního bydlení" doposud nebylo o poskytnutí dotace rozhodnuto - nutno vyčkat, zda i v tomto případě bude
kladně vyřízeno.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 31. 3. 2018.
- usn. č. 382/III ze dne 7. 9. 2017 s termínem do 30. 9. 2017
Mgr. Šindelář: Obnova Jiráskova náměstí a klášterní zahrady – uzavření Smlouvy o poskytnutí nadačního
příspěvku na projektovou dokumentaci a o vyhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci zájmového území
a technické infrastruktury.
Ing. Kozohorský: Nadace Proměny Karla Komárka stanovila jako podmínku pro uzavření Smlouvy o poskytnutí
nadačního příspěvku na projektovou dokumentaci a o vyhotovení projektové dokumentace pro obnovu Jiráskova
náměstí a Klášterní zahrady v Plzni rovněţ uzavření dohody o spolupráci a komunikaci, jejímţ obsahem je
zejména určení kompetentních osob a jejich povinností v souvislosti s připravovaným projektem obnovy Jiráskova
náměstí a Klášterní zahrady. Finální znění dohody o komunikaci bude předloţeno ke schválení RMP dne
17. 10. 2017, následně dojde k uzavření jak této dohody, tak i samotné smlouvy.
Nositel doporučuje prodlouţení termínu do 30. 11. 2017.
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