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Zpráva o činnosti Rady městského obvodu Plzeň 3,
za období od 27. listopadu 2017 do 25. února 2018

Rada souhlasila
 s navrţenou novelou obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č.
5/2014, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 3/2015 a novelou obecně závazné
vyhlášky č. 4/2014, ve znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2015se
zapracováním následujících podmínek:
a) ponechat moţnost vývozu stavební suti občany tak, jak je uvedeno
v původním znění vyhlášky
b)při umisťování nádob do objektů zohledňovat technické moţnosti a řešení
stavby
 s uzavřením nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě kupní se
společností REZIDENCE LÁBKOVA s.r.o, IČ 05890659 za účelem
výstavby 3 bytových domů na pozemcích p.č. 2139/3, p.č. 2139/4, oba v k.ú.
Skvrňany
 s bezúplatným převodem nemovitých věcí z majetku Statutárního města
Plzně do vlastnictví Plzeňského kraje – Petákova 2, Podmostní 1
s podmínkou předkupního práva pro město Plzeň
nesouhlasila:
 s přímým prodejem pozemku p.č. 131 (zastavěná plocha a nádvoří,
zbořeniště) o celkové výměře 486 m2 v k.ú. Plzeň – do podílového
vlastnictví JUDr. Ladislavě Indrové, Na Příčce 389/7, Lobzy, JUDr. Janu
Kocinovi, Ph.D., U Českého dvora 366/12, Hradiště, JUDr. Ivě Kocinové, U
Českého dvora 366/12, Hradiště, Mgr. Martinu Vovsíkovi, Nad Hradištěm
336/25, Hradiště, za účelem výstavby domu
 s prodejem nemovité věci na adrese Paříţská 10, Plzeň, tj. pozemek p.č.
981/3 (zastavěná plocha a nádvoří), jehoţ součástí je stavba č.p. 2158
(občanská vybavenost) v k.ú. Plzeň – společnosti ProCeram
 s prodejem nemovité věci na adrese U Radbuzy 8 společnosti FVE Západ
s.r.o
 s výpůjčkou části pozemku p.č. 10556/1 společnosti placemakers.cz s.r.o
Investiční akce MO Plzeň 3
RMO 3 schválila
uzavření smlouvy o dílo na dodavatele akce:
 „63. MŠ Karla Steinera 25 – zateplení pavilonu a rekonstrukce
spojovacích chodeb – 1 část – Zateplení“ s firmou OMLUX, spol. s r.o.,
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IČ: 61944840 s nabídkovou cenou 6 978 322,69 Kč bez DPH, tj. 8 443
770,45 Kč včetně DPH
 „63. MŠ Karla Steinera 25 - zateplení pavilonu a rekonstrukce
spojovacích chodeb - 2 část - Systém větrání VZT s jednotkou
s rekuperací“ se společností morez stavební s.r.o., IČ: 29115850, s cenovou
nabídkou 1 040 409,51 Kč bez DPH, tj. 1 258 895,51 Kč včetně DPH
 „Stavební úpravy Baarovy ulice – II. etapa“ se společností BERDYCH
plus spol. s.r.o., IČ: 26373611 s nabídkovou cenou 3 974 856,49Kč bez
DPH, tj. 4 809 576,35Kč včetně DPH
 „Vybudování parkovacích stání a stání pro kontejnery u objektu
Křimická 40-46“ se společností VIDA GROUP s.r.o., IČ: 29158206
s nabídkovou cenou 1 698 604,97 Kč bez DPH, tj. 2 055 312,01Kč včetně
DPH
zadávací dokumentaci pro výběr dodavatele akce:
 „Vybudování objektu šaten a hygienického zázemí ve Škodalandu na p.č.
1227/22 v k.ú. Valcha“
 „Oprava střešního pláště objektu ÚMO Plzeň 3 – sady Pětatřicátníků 7,9“
 „Stavební úpravy Baarovy ulice – II. etapa“
 „Oprava parkoviště Vojanova 1-7“
 „Cyklostezka podél trati ČD, Lábkova“
 „Parkovací stání při ulici U Borského parku“
dále schválila:
 podání ţádosti statutárním městem Plzeň, zast. MO Plzeň 3, o účelovou
dotaci z Plzeňského kraje na financování projektu „Cyklostezka podél trati
ČD, Lábkova“
 zvýšení poplatku za pouţití veřejných WC na území obvodu z částky Kč 5,na částku Kč 10,- a ukončení provozu veřejných WC na Americké ulici a
v ulici K. Steinera ke 30.6.2018
 výpůjčky objektů hasičských zbrojnic v objektech poţárních zbrojnic
Vejprnická 17, Mostní 6 a Radobyčická náves 2
 zveřejnění záměru přenechat spolku K SRDCI z.s. do nájmu objekt sady
Pětatřicátníků č.e. 1761 za účelem vybudování zázemí pro poskytování
sluţby hygienického servisu a komunitního centra
 prodej movitého majetku města Plzně ze správy MO Plzeň 3, a to vozidla
CAS 25 LIAZ, RZ PMA 20 – 67, VIN FA0067-611, provozovaného JSDH
Plzeň – Radobyčice
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rada neschválila:
aktualizaci základních kritérií pro stanovení výše nájemného z pronájmu
městských pozemků a místních komunikací ve vlastnictví města Plzně pod
prodejními stánky na území MO Plzeň 3 – pro rok 2018
Předzahrádky na území MO Plzeň 3
RMO 3 schválila zvláštní uţívání místní komunikace – chodníku za účelem
umístění předzahrádky u objektu:
 v Riegrově ulici č. 5 o výměře 32 m2 ve dnech od 1.1.2018 do 31.12.2018 pí
Renátě Lemonové
 Kopeckého sady č. 8 o výměře 100 m2 ve dnech od 12.3.2018 do
31.12.2018 společnosti RKJ Group s.r.o.
 v Praţské ulici č. 8 o výměře 62 m2 ve dnech od 1.1.2018 do 31.12.2018
společnosti AZ Catering services s.r.o.
 v Kopeckého sadech č. 14 o výměře 80 m2 ve dnech od 15.1.2018 do
31.12.2018 společnosti T.G., a.s.
 ve Smetanových sadech č. 4 o výměře 50 m2 ve dnech od 1.1.2018 do
31.12.2018 pí Růţeně Veselé
 v Praţské ulici č. 10 o výměře 37,7 m2 ve dnech od 1.4.2018 do 31.10.2018
společnosti Lusto s.r.o.
 v ulici Bezručova 10 o výměře 35,7 m2 ve dnech od 1.3.2018 do 31.10.2018
společnosti Novaly s.r.o.
 náměstí Republiky č. 6 o výměře 22,8 m2 ve dnech od 1.3.2018 do
31.10.2018 společnosti Lovato s.r.o.
 v Kopeckého sadech u objektu č. 14 bez grilu o výměře 36 m2 ve dnech od
1. 3. 2018 do 31. 10. 2018 společnosti T. G., a. s

rada jmenovala
 vedoucího Odboru ekonomického ÚMO 3 Ing. Petra Ubryho
 do funkce člena Komise ţivotního prostředí pana Antonína Krause
 do funkce členky Komise výstavby, dopravy a územního plánování Ing.
Karolinu Fric
 do funkce členky Komise investic a údrţby paní Kristýnu Hovjackou


 rada dále jmenovala zástupce zřizovatele do školských rad při Benešově ZŠ
a MŠ, 10. ZŠ, 11. ZŠ, 15. ZŠ, 16. ZŠ a MŠ a 26. ZŠ – při Benešově ZŠ a MŠ
pana Petra Vachovce , při 10. ZŠ paní Zlatu Langmaierovou (dříve
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Thurrieglovou), při 11. ZŠ Mgr. Davida Procházku, při 15. ZŠ Ing. Karolinu
Fric, pana Petra Marka a Mgr. Radoslava Škardu, při 16. ZŠ a MŠ Mgr.
Ondřeje Ţeníška a paní Janu Bretschneiderovou a při 26. ZŠ PlzeňMgr. Ivana
Tafata

V Plzni dne 16. 2. 2018
Radislav Neubauer
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