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Prodej budovy Francouzská 42,44 v Plzni dle zákona č. 72/1994 Sb.
Směna nemovitostí pro VPS D2 a pro VPS D113 se státní příspěvkovou organizací Centrem
služeb pro silniční dopravu
Použití volných prostředků FRR M P na úhradu udělené pokuty od Úřadu pro ochranu
hospodářské soutěže
Prodej nebytového prostoru č. 2251/15 na adrese Francouzská tř. č. or. 63 v Plzni
Prodej nebytové jednotky č. 1865/26 na adrese Francouzská tř. č. or. 22 v Plzni
Výkup pozemků pro II. etapu M ěstského (západního) okruhu, k. ú. Křimice - LV č. 1160,
k. ú. Plzeň LV č. 10844.
Rozhodnutí o dalším nakládání s objektem Klatovská 19.
Prodej bytových jednotek vybudovaných v půdních vestavbách za pomoci státní dotace
v budově v Plzni, Francouzská tř. č. or. 16,18,20,22
Rozpočet města Plzně na rok 2015 včetně rozpočtového výhledu na roky 2016 – 2018
Prominutí smluvních pokut a zvýšeného nájemného, nevyužití práva odstoupit od SoBSK
a záměr prodat části p. p. č. 1609/60,90 k. ú. Bolevec
Řešení majetkoprávních vztahů k soukromým pozemkům, které se nachází pod fotbalovým
hřištěm užívaným fotbalovým klubem SK Smíchov Plzeň, o. s. (dříve 1. FC) v Šeříkové ulici
Výkup části pozemku pro stavbu „M ěstský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) –
Karlovarská v Plzni“ v k. ú. Plzeň od 6 fyzických osob
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 832/10 k. ú. Plzeň
Prodej volné nebytové jednotky č. 772/15 na adrese Dlouhá č. or. 4, Plzeň
Schválení zrychleného postupu majetkoprávního vypořádání pro stavbu „I/20 a II/231 v Plzni,
Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 2. etapa“ v Plzni“
Prodeje nemovitých věcí na adrese Koperníkova 16 v Plzni
Prodej nemovité věci na adrese Koperníkova 43 v Plzni
Prodej nemovité věci na adrese Palackého nám. 3 v Plzni
Prodej pozemku parc. č. 927 se stavbou č. e. 460, a pozemku parc. č. 908/67, k. ú. Skvrňany
Prodej pozemku parc. č. 919, jehož součástí je stavba č. e. 468, pozemku parc. č. 920, jehož
součástí je stavba č. e. 467, a nově vzniklého pozemku parc. č. 908/60, k. ú. Skvrňany
Prodej pozemku parc. č. 923 se stavbou č. e. 464 a pozemku parc. č. 908/63, k. ú. Skvrňany
Prodej volné bytové jednotky č. 934/5 (byt č. 40) nacházející se v domě v Plzni, Havlíčkova
č. or. 22
Prodej pozemků parc. č. 911 a parc. č. 908/50, k. ú. Skvrňany
Prodej pozemků parc. č. 929 a parc. č. 908/69, k. ú. Skvrňany
Prodej pozemků parc. č. 909 a parc. č. 908/48, k. ú. Skvrňany
Prodej pozemků parc. č. 930 a parc. č. 908/70, k. ú. Skvrňany
Směna pozemků v k. ú. Plzeň pro stavbu rekonstrukce roudenského sběrače – stavba související
se stavbou M ěstský (západní) okruh, II. etapa, ČR, Fakultní nemocnice Plzeň a zřízení
služebnosti ve prospěch města Plzně.
M ěstské soutěže na prodej dvou volných bytových jednotek na adrese Blatenská č. or. 27, Plzeň
– byt č. 20, a U Lomů č. or. 15, Plzeň – byt č. 14
Prodej nebytové jednotky č. 1897/23 na adrese Francouzská tř. č. or. 44 v Plzni
Prodej nebytové jednotky č. 1044/36 na adrese Hodonínská č. or. 45 v Plzni
M ěstské soutěže na prodej dvou volných bytů na adrese Kyjevská 113, Plzeň – byt č. 7, a nám.
Generála Píky 16, Plzeň – byt č. 12
Prodej nemovitých věcí na adrese Kollárova 27 v Plzni
Prodej pozemků parc. č. 921 a parc. č. 908/61, k. ú. Skvrňany
Prodej pozemků parc. č. 924 a parc. č. 908/64, k. ú. Skvrňany
Prodej pozemků parc. č. 928 a parc. č. 908/68, k. ú. Skvrňany
Prodej pozemků parc. č. 922 a parc. č. 908/62, k. ú. Skvrňany
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Prodej pozemků parc. č. 910 a parc. č. 908/49, k. ú. Skvrňany
Prodej pozemku parc. č. 918 a nově vzniklého pozemku parc. č. 908/58, k. ú. Skvrňany
M ěstské soutěže na prodej volných bytových jednotek v Plzni na adrese Dlouhá č. or. 6,
Ke Kukačce č. or. 16, Čechova č. or. 9
Uzavření kupní smlouvy na odkup podílu 1 z pozemku parc. č. 433 v k. ú. Doudlevce pro VPS
„Havarij. zdroj pro město Plzeň”, „Vodár. soubor Litice – 2. etapa“ a „Sportovně rekreační trasy
v údolí řeky Radbuzy a Úhlavy“
M ěstské soutěže na prodej volných bytových jednotek v Plzni na adrese Komenského č. or. 52,
Žlutická č. or. 6, Doudlevecká č. or. 55 a Kaznějovská č. or. 19
Prodej nemovité věci na adrese M ánesova 16 v Plzni
Prodej nemovitých věcí na adrese M ánesova 28 v Plzni
Prodej nemovité věci na adrese Guldenerova 7 v Plzni
Prodeje spoluvlastnického podílu 1/2 k celku nemovité věci na adrese Barrandova 12 v Plzni.
Prodej nemovité věci na adrese Antonína Uxy 6 v Plzni
Prodej pozemků parc. č. 916 a parc. č. 908/56, k. ú. Skvrňany
Prodej pozemků parc. č. 917 a parc. č. 908/57, k. ú. Skvrňany
Výkup podílu 8/15 k celku pozemků parc. č. 12767/2 a parc. č. 12767/4, oba k. ú. Plzeň, z
vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do majetku města.
Směna pozemků parc. č. 915 a nově vzniklého pozemku parc. č. 908/55, za část pozemku parc.
č. 908/54, k. ú. Skvrňany
Prodej pozemků parc. č. 1324/5, jehož součástí je stavba bez čp/če - zemědělská stavba, a parc.
č. 1324/9, k. ú. Dýšina
Prodej pozemku p. č. 298/3 v k. ú. Kotovice Obci Kotovice
M ěstské soutěže na prodej volných bytových jednotek v Plzni, na adrese Sokolovská č. or. 59
a Francouzská tř. č. or. 55
Prodej nemovitých věcí na adrese V Bezovce 18 v Plzni
Prodej nemovitých věcí na adrese náměstí T. G. M asaryka 17 v Plzni
Náprava stavu nastalého zápisem majetku na LV 1 a schválení realizace BÚP parc. č. 1142/3,
k. ú. Bolevec, při Karlovarské ul., z vlast. státu – ÚZSVM , do majetku města Plzně.
Rozhodnutí o odstranění poškozené stavby bez č. p., která se nachází na části pozemku
p. č. 492, k. ú. Doudlevce a vybudování stavby nové v rámci náhrady škody.
Žádost o dotaci z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „Porozumění,
Respekt, Osvěta, Spolupráce, Inkluze, Technologie v Plzni (PROSIT v Plzni)“
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
Seznam projektových záměrů do Strategického rámce M AP
Výkup části p.č. 274/3, zaps. na LV č. 640 pro k. ú. Radobyčice, dotč. tr. záborem stavby „SRT
podél Úhlavy, úsek Radobyčice – Útušice“ od FO a p.č. 275, zaps. na LV č. 531 pro
k. ú. Radobyčice, od spoluvlast., do majetku M P
M ajetkoprávní vypořádání pozemků v areálu 28. ZŠ v Rodinné ul. v Plzni s TJ Sokol Plzeň
Letná
Směna pozemků v k. ú. M alesice mezi městem Plzní a společností WB M ills, a. s.
Prodej spoluvlastnického podílu 1 k celku nemovitých věcí na adrese Husova 46 v Plzni.
Prodej spoluvlastnického p odílu 8/15 k celku nemovitých věcí na adrese Bedřicha Smetany 5
Prodej pozemků parc. č. 1219, 1334, 1335, k. ú. Dýšina
Poskytnutí členských příspěvků na provoz DSO Povodí Berounky a DSO Silnice I/27 pro rok
2017
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 11255/49 v k. ú. Plzeň a zřízení služebností
M ajetkové vypořádání pozemků a stavby mezi městem Plzeň a Plzeňským krajem v souvislosti
se stavbou „Silnice I/20 a II/231 v Plzni, Plaská – Na Roudné – Chrástecká, 1- etapa
Doplnění usnesení ZM P č. 388/2016 ve věci uzavření konečných smluv v souvislosti
s dokončenou stavbou RD, areál Rybízovna se společností Lesy Loučany, s. r. o. (dříve
Zavadilka Plzeň, s. r. o)
M ěstská soutěž na prodej volné bytové jednotky v Plzni na adrese Brněnská č. or. 43
Rozpočtové opatření v souvislosti se zajištěním financování akce „Rekonstrukce objektu
ul. Karla Steinera 10A“
Rozpočtové opatření v souvislosti s návrhem nové Kolektivní smlouvy M M P
Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu uměleckých a kulturních
projektů pro rok 2017
Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Odboru sportu M M P a související
uvolnění prostředků blokovaných ve Fondu rezerv a rozvoje města Plzně
Výkup pozemku parc. č. 11100/4 v k. ú. Plzeň pro stavbu „M ěstský (západní) okruh, úsek
Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ od tří fyzických osob
Směna nemovitostí v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „M ěstský (západní) okruh, úsek
Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ s jednou fyzickou osobou
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Využití předkupního práva města Plzně na výkup staveb garáží bez čp/če, obě zaps. na LV
č. 327 pro k. ú. Plzeň, stojící na městských pozemcích parc. č. 980/2 a parc. č. 980/3, oba
k. ú. Plzeň – České dráhy, a. s.
Výkup části pozemku parc. č. 281/3, k. ú. Dolní Vlkýš, z vlastnictví fyzické osoby do majetku
města Plzně
Svěření spoluvlastnického podílu 1/8 k celku pozemků p. č. 8590/5, p. č. 8591/3, p. č. 8591/7,
p. č. 8596/5 a p. č. 8596/6 k. ú. Plzeň
M ěstská soutěž na prodej nemovitých věcí na adrese M ánesova 16 v Plzni
Blokace finančních prostředků ve Fondu M P pro kofinancování dotovaných projektů na projekt
"Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál"
Předložení projektu nástavby pro učebny jazyků na školní budovu užívanou Gymnáziem
F. Křižíka a základní školy s. r. o. do IROP (ITI)
Poskytnutí dotace společnosti ARCHITECTURA, z. s. pro rok 2017
Uzavírání Dohod o částečné úhradě ceny za odběr a přepravu odpadních vod z M O Plzeň 10 Lhota
M ajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Bolevec ve vlastnictví společnosti RIPO s. r. o.
pro stavbu „M ěstský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ formou
kupních smluv
M ajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Plzeň a v k. ú. Radčice u Plzně pro stavbu „M ěstský
(západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“ s jednou fyzickou osobou
M ajetkoprávní vypořádání pozemků mezi městem Plzní a Plzeňským krajem - „Průtah silnice
I/27 Plzní – Tyršův sad – Sukova – 2. stavba
Bezúplatný převod podílu 7/28 k celku parc. č. 6629/4, parc. č. 6670 a parc. č. 10354/2, zaps.
na LV č. 133 pro k. ú. Plzeň, z vlastnictví státu – Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových, do majetku města Plzně
Konečné vypořádání pozemků dotčených výstavbou „5. fáze / bytové domy“ v k. ú. Valcha,
v lokalitě „Nová Valcha“, formou prodeje
Prodej pozemků p. č. st. 409/2, p. č. 391/20 a nově vzniklého pozemku p. č. 406/68, vše
v k. ú. Smědčice
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 11178/20 v k. ú. Plzeň
Prodej pozemků v k. ú. Plzeň, Lochotínská ulice
Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Odboru kultury M agistrátu města Plzně
Prohlášení nově zřízeného hrobu PhDr. Ing. Ivana M artinovského čestným hrobem města Plzně
Aktualizace Investičních priorit - seznamu projektových záměrů v rámci aktualizace
Strategického rámce M AP
M ajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Plzeň ve vlastnictví čtyř fyzických osob pro s t avbu
„M ěstský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“
Změna usnesení ZM P č. 461/2016 na odkup spoluvlastnického podílu od 1 FO pro IA - VPS
„Havarijní zdroj pro město Plzeň”, „Vodárenský soubor Litice – 2. etapa“ a „Sportovně
rekreační trasy v údolí řeky Radbuzy a Úhlavy“
Uzavření kupní smlouvy na odkup spoluvlastnických podílů od 3 FO pro IA - VPS „Havarijní
zdroj pro město Plzeň” a „Vodárenský soubor Litice – 2. etapa“
Zrušení usnesení ZM P č. 37/2017, uzavření kupní smlouvy na výkup pozemků pro VPS
„Rekonstrukce Červenohrádecké ulice, II. a III. etapa, úsek Staroveská – K Bukovci” a „Park
v Červeném Hrádku u Plzně“
Uzavření kupní smlouvy na odkup spoluvlastnických podílů od 3 FO pro IA - VPS
„Vodárenský soubor M alesice“
Výkup části p. č. 252, jehož součástí je budova skladu a části p.č. 1191/3,k.ú. Božkov z vlast. TJ
Božkov z. s., do majetku M P a zřízení služebností, pro „Rekonstr. tech. zázemí na Božkovs.
ostrově“ v rámci IA M O P2
Směna pozemků v k. ú. Božkov mezi městem Plzní a fyzickými osobami v SJM a zániku
věcného břemene užívání
Prodej pozemku p. č. 2989/8 v k. ú. Bolevec
Prodej pozemku p. č. 490/13 v k. ú. Doudlevce
Změna usnesení ZM P č. 625 ze dne 3. 10. 2002 a prodej pozemku p. č. 871/16 v k. ú. Lobzy
Prodej nově vzniklých pozemků v k. ú. Hradiště u Plzně
Svěření telefonní ústředny SIEM ENS HIPATH 3550 V8.0 s UPS do správy SPRÁVY
INFORM AČNÍCH TECHNOLOGIÍ M ĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace vedené v příloze
A
Blokace finančních prostředků ve Fondu M P pro kofinancování dotovaných projektů na akci
„Obnova Lobezského parku - Plzeň“
Stavba komunikace v majetku města Plzně na území obce Chotíkov (Faltusova lávka)
Změna zřizovací listiny Divadla Josefa Kajetána Tyla, příspěvkové organizace
Poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu Odboru sociálních služeb M M P
Rozpočtové opatření v souvislosti se zajištěním financování akce „Letní SPORTM ANIE Plzeň
2017"
Stanovení dalšího postupu města v soudním sporu s M gr. Davidem Houserem (Carimex)
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Prodej pozemku p. č. 136/37 a části pozemku p. č. 136/1, oba v k. ú. Božkov
Prodej spoluvlastnických podílů k pozemkům p. č. 1769/1 a p. č. 1769/2, oba v k. ú. Bolevec
Prodej nově vzniklých pozemků v k. ú. Bolevec v souvislosti se stavbou „Bytové domy
u Boleveckého rybníka“
Změny usnesení ZM P č. 668 ze dne 10. 12. 2015, prodeje části pozemku p. č. 832/1 v k. ú.
Plzeň se společností Na Záhonech a. s.
Konečné vypořádání pozemků p. č. 11607/2 a p. č. 11629/2, oba v k. ú. Plzeň, dotčených
stavbou „Polyfunkční dům Pod M ikulkou II Plzeň, Bolevec, Lidická11607/2“ formou prodeje a
zřízení služebnosti
Prodej nově vzniklého pozemku p. č. 5283/90 v k. ú. Plzeň za účelem zástavby bytovým
domem
Uzavření Dohody o zrušení smlouvy budoucí darovací č. 2006/005032 - stavba „Hotelové
a kongresové centrum a polyfunkční objekty v Plzni - Hamburk“ se spol. Na Záhonech a. s.
Uzavření konečné kupní smlouvy v k. ú. Radobyčice pro stavbu „Protipovodňová opatření
Radobyčice – Pod Skalou“ s jednou fyzickou osobou
Konečné majetkoprávní vypořádání v k. ú. Radobyčice pro stavbu „Protipovodňová opatření
Radobyčice – Pod Skalou“ s jednou fyzickou osobou
Uzavření smlouvy darovací mezi městem Plzní a Plzeňským krajem – „M ěstský (západní)
okruh, úsek Domažlická – Křimická (Chebská)v Plzni“ v k. ú. Skvrňany a k. ú. Křimice
Směna pozemků v k. ú. Křimice mezi městem Plzní a fyzickou osobou
Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 2035/5 v k. ú. Plzeň
Svěření nemovité věci přílohou A zřizovací listiny v areálu Cukrovarská ul. do správy
příspěvkové organizace SPRÁVA INFORM AČNÍCH TECHNOLOGIÍ M ĚSTA PLZNĚ
Poskytnutí finančních dotací na základě žádostí projednaných v Komisi pro partnerská města
a evropské záležitosti RM P
Střednědobý výhled rozpočtu M M P v letech 2018 - 2020
Přijetí dotace M V ČR a dotace Plzeňského kraje na realizaci projektu „Rekonstrukce hasičské
zbrojnice M alesice“
Přijetí dotace na pokrytí výdajů na činnosti vykonávané obcí s rozšířenou působností v agendě
sociálně–právní ochrany dětí na rok 2017
Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu na projekt „Rekonstrukce bytů pro účely sociálního bydlení ve městě Plzni“
Schválení uzavření soudního smíru ve věci sporu vedeného Okresním soudem Plzeň město pod
sp. zn. 28 C 194/2015 mezi společností TL finance s. r. o. a městem Plzní
Záměr zadat veřejnou zakázku v jednacím řízení bez uveřejnění na akci „Generální oprava
kremační pece“, která bude realizována Správou hřbitovů a krematoria města Plzně,
příspěvkovou organizací
Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu „M ikrogranty na podporu kulturních
a uměleckých projektů pro rok 2017“
M ajetkoprávní vypořádání pro VPS „M ěstský okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská
v Plzni“ a to směnou pozemků v k. ú. Plzeň mezi městem Plzeň a společností Slavia pojišťovna
a. s. a zřízení služebnosti přístupu
Výkup spoluvlastnického podílu ve výši 1/180 k celku pozemku parc. č. 11148/3 v k. ú. Plzeň
do majetku města Plzně od právnické osoby pro stavbu „Retenční nádrž Vinice“
Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí v souvislosti s výstavbou „Bytové domy Plzeň – Křimice,
Lokalita U Statku II. etapa“ v k. ú. Křimice, investor Amesbury - Plzen 2 s. r. o.
Konečné majetkoprávní vypořádání se 4 fyzickými osobami v souvislosti se stavbou
„Prodloužení komunikace pro RD na pozemku p. č. 201/31 v k. ú. Lobzy“
Výkup pozemku p. č. 232/18 k. ú. Lobzy, jehož součástí je stavba tech. vyb., Lobzy č. p. 910
(Polední 6) od Plzeňské teplárenské a.s. a zřízení služebnosti
Výkup spoluvlastnického podílu o velikosti 7/8 k celku pozemků parc. č. 8590/5, 8591/3,
8591/7, 8596/5, 8596/6 v k. ú. Plzeň do majetku města Plzně od dvou fyzických osob
Změna usnesení ZM P č. 254 ze dne 25. 5. 2017 ve věci doplnění přijatého usnesení ZM P o
zřízení předkupního práva ve prospěch TJ Božkov z. s.
Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě č. 2007/004883 uzavřené mezi statutárním městem
Plzeň a paní Janou Svobodovou
Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 886/61 v k. ú. Lobzy
Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 886/62 v k. ú. Lobzy
M ajetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Radčice u Plzně ve vlastnictví dvou fyzických osob
pro stavbu „M ěstský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni“
Záměr prodat pozemky v Heyrovského ul., Plzeň
Předložení projektu bezbariérové trasy a bezbariérového řešení budovy Hospice svatého Lazara
do Programu mobility na rok 2018
Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zkvalitnění
výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa II“
Žádost městského obvodu Plzeň 4 o uvolnění finančních prostředků z FŽP M P na projekt „Loď
Karavela s tobogánem – dětské hřiště v ul. Kolmá“
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459/III/2

Žádost Hany Voděrové o poskytnutí dotace z FŽP M P na projekt „Časopis Vítaný host 2017“

460/III/2

Žádost Sdružení přátel ZOO a BZ M P IRIS, z. s. o poskytnutí dotace z FŽP M P na projekt
„Letní env. příměstské tábory Sdružení IRIS a ZOO a BZ města Plzně – doplnění jejich
vybavení env. pomůckami a potřebami“
Poskytnutí dotací v rámci Průběžného dotačního programu „M ikrogranty na podporu kulturních
a uměleckých projektů pro rok 2017“
Územní studie „Plzeň, Americká – Sirková“
Poskytnutí individuální finanční dotace z rozpočtu Kanceláře primátora
Prodej nemovitých věcí v k. ú. Javorná na Šumavě
Projednání daru movitých věcí z budovy bývalého Komorního divadla M ěstu Planá
Přijetí podmínek rozhodnutí o poskytnutí dotace z Integrovaného regionálního operačního
programu na projekt Přestupní uzel Plzeň/Šumavská - autobusový terminál.
Stanovení finančního vztahu rozpočtu města k městským obvodům pro sestavení rozpočtu
města na rok 2018 a střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2019 - 2021
Přijetí dotace v rámci OPŽP k realizaci projektu „Obměna technologie pro měření imisí na
AM S Plzeň“
Implementace platebních karet - zadání zakázky malého rozsahu jedinému dodavateli
Další směřování společnosti Plzeňská teplárenská, a. s.
Rozpočtová opatření vyplývající z očekávané skutečnosti 2017
Rozpočet města Plzně na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2019 – 2021
Žádost o dotaci z Operačního programu Doprava na projekt Prodloužení tramvajové tratě
na Borská pole - část Tramvajová trať
Poskytnutí podpory z programu "Plzeňské podnikatelské vouchery 2017-18"
Schválení plánu akcí realizovaných v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA
PLZEŇ a. s. pro rok 2018
Změna zřizovací listiny M ěstského ústavu sociálních služeb města Plzně, příspěvkové
organizace
Rozpočtové opatření spočívající ve snížení rozpočtu provozních výdajů OŠM T a současně
zvýšení rozpočtu kapitálových výdajů OŠM T
Rozpočtové opatření - zvýšení investičního příspěvku 11. školní jídelně Plzeň, Baarova 11,
příspěvkové organizaci
Aktualizace příloh ke zřizovacím listinám na movitý majetek předaný k hospodaření
příspěvkovým organizacím - mateřským školám zřizovaným statutárním městem Plzeň
Poskytnutí investičního peněžitého daru fyzické osobě z rozpočtu Odboru sociálních služeb
M M P pro rok 2017
Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu OSS M M P
Žádost M ěstského obvodu Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŽP M P na projekt
„Revitalizace vnitrobloku – Čermákova ulice“
Žádost M ěstského obvodu Plzeň 3 o uvolnění finančních prostředků z FŽP M P na projekt
„Rekonstrukce prostoru před 33. ZŠ v ulici Terezie Brzkové v Plzni - Skvrňanech“
Ponechání pozemku parc.č. 11286/38, k. ú. Plzeň, v majetku města.
Ponechání pozemku parc. č. 11286/18, k. ú. Plzeň, v majetku města.
Záměr prodeje části pozemku p. č. 1093/9 v k. ú. Doubravka, společnosti Lidl Česká republika
v.o.s.
Prodloužení termínu dokončení stavby akce III/0267 – Červený Újezd a zahájení jejího užívání
ve smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené s Obcí Zbůch
Prodloužení termínu pro dok. stavby: „Novostavba bytového domu na poz. p. č. 2688/47
v k. ú. Plzeň, Plzeň – Slovany, Koterovská ul.“ a zahájení jejího užívání vč. termínu pro uz.
konečné KS a dalších ujednání
Výkup spoluvlastnických podílů o velikosti 16/20 na pozemku parc. č. 1178/5, k. ú. Hradiště
u Plzně, od spol. UNITED BAKERIES a. s.
Uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o budoucí smlouvě kupní (prodloužení termínu uzavření
konečné smlouvy) – „Novostavba penzionu Plzeň, ul. U Velkého Rybníka“
Projednání daru zvířete - služební pes, plemeno Belgický ovčák M alinois z majetku města
Plzně, ve správě M ěstské policie Plzeň

462/III
465/IV/2
470/III
493/III/1
497/III
507/III
509/III/2
511/III/2
517/III
522/III/1
523/III
524/III/3
531/III
532/IV/1, 2
535/III
537/III
538/III
539/III
540/III/1, 2, 3
541/III/1, 2
542/III
546/III/1, 2
547/III/1, 2
561/III
562/III
563/III
564/III
565/III

568/III
576/III
580/III

XXXXXXX
7/III
8/III/2, 3
15/III/1
16/III
33/III

Rozpočtové opatření pro rok 2017 v souvislosti s úpravou výdajů projektu „M ístní akční plán
rozvoje vzdělávání pro území ORP Plzeň“
Žádost o dotaci z IROP na projekt Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni etapa III
Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu M M P (prostředky kryté FKD) do rozpočtu
M O Plzeň 3 na realizaci akce „Cyklostezka podél trati ČD, Lábkova“
Rozpočtové opatření pro rok 2017 související s přijetím účelové dotace z Plzeňského kraje na
výstavbu cyklostezky v úseku mezi městskou částí Plzeň- Koterov a Starým Plzencem.
Žádost o potvrzení potřebnosti pro zařazení sociální služby do sítě sociálních služeb na území
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Plzeňského kraje.

Prodlužovaná usnesení ZMP:
- usn. č. 454/II ze dne 28. 8. 2003 s termínem do 31. 12. 2017
p. M atoušová: Prodej pozemků pod panel., domy Turistická 2, 4, 6, 8, 12, 14
M gr. Kylarová: Podíly prodávány průběžně při převodu jednotek z vlastnictví Stavebního bytového družstva
mladých Plzeň do vlastnictví fyzických osob. Zbývá prodat jeden podíl o velikosti 2018/268563 na pozemcích
1609/115 a 1609/116 v k. ú. Bolevec.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31. 12. 2018.
- usn. č. K-544/II/3 ze dne 2. 10. 2003 s termínem do 31. 12. 2017
M gr. Šindelář: Včas. oznámení vyd. ÚR na st. páteř. komunikace, aby M AJ mohl zaj. ocenění likvid. staveb
Ing. Grisník: Na akci se nepokračuje, akce není ve jmenovitém seznamu investičních akcí OI M M P na rok 2018.
Nositel doporučuje prodloužení kontrolního termínu do 31. 12. 2018.
- usn. č. 116/II ze dne 10. 3. 2005 s termínem do 15. 1. 2018
p. M atoušová: Bezúplatný převod nem. majetku z vl. ČR - M V
Ing. Hasmanová: Vzhledem ke schválené nové územní studii dané lokality a vydanému ÚR ke stavbě "Doplnění
přechodů pro chodce v křižovatce U Jána", došlo k dohodě mezi městem Plzeň a zástupci KŘP PK ve věci
vzájemných darů pozemků dotčených touto stavbou.
Po odsouhlasení rozsahu M V a postupu M F, bude nově projednána majetková transakce v orgánech města Plzně
a při této příležitosti, bude zrušeno usnesení ZM P č. 116/2005.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 10. 1. 2020.
- usn. č. 503/III ze dne 7. 9. 2006 s termínem do 31. 12. 2017
p. M atoušová: Prodej pozemků v Šafaříkovo sadech - Spol. vlastníků M V
M gr. Kylarová: V současné době řeší M AJ M M P - bude řešeno v rámci projednávání materiálu M AJ M M P.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31. 12. 2018.
- usn. č. K-54/III/1, 2 ze dne 28. 2. 2008 s termínem do 31. 12. 2017
p. M atoušová: Etapové komunikační propojení Sukova - Borská
Ing. Kuglerová: bod 1) - usnesením RM P č. 137/2017 byla schválena územní studie "Plzeň, Prostor Sukova Borská", majetková jednání s investory probíhají - splněno
bod 2) - do plánu investic města Plzně bude zařazeno v r. 2018.
Nositel doporučuje prodloužení kontrolního termínu do 31. 12. 2018.
- usn. č. K-133/III ze dne 8. 4. 2010 s termínem do 31. 12. 2017
M gr. Šindelář: Úsporné řešení dopravního propojení sever – jih sloužícího jako průjezdní úsek silnice I/27 v úseku
Sukova – Karlovarská
Ing. Kozohorský: Příprava projektu přeložky silnice I/27 pokračuje v souladu s přijatým usnesením. V roce 2017
ŘSD ČR, Správa Plzeň p ořídila a s dotčenými organizacemi projednala architektonicko - technickou studii
estakády převádějící průjezdní úsek silnice I/27 přes nivu M že. V souladu s přijatým usnesením je přeložka silnice
v tomto úseku navržena ve dvoupruhovém uspořádání. Na úsek Sukova - Borská byla péčí ŘSD ČR, Správy Plzeň
za aktivní spolupráce Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně zhotovena animace dopravního a architektonického
řešení tohoto uličního prostoru. Zpracovaný úsek je řešen v souladu s přijatým usnesením v dopravně úsporných
parametrech s charakterem městské třídy.
Nositel doporučuje prodloužení kontrolního termínu do 31. 12. 2018.
- usn. č. K-149/III ze dne 8. 4. 2010 s termínem do 31. 12. 2017
M gr. Šindelář: Postupu realizace oprav, rekonstrukcí a nových investic podle zpracované aktualizace Studie
rozvoje plaveckého bazénu na Slovanech
Bc. Soukup: V roce 2017 byla dokončena potřebná realizační projektové dokumentace.
Do rozpočtu OSI M M P byly přiděleny finanční prostředky na realizaci I. etapy - přestavba výměníkové stanice a
realizace nového dětského bazénu.
Ve výhledu rozpočtu blokovány finance na II. etapu - výstavba nových šaten a nového hlavního vstupu.
Předpoklad zahájení realizace I. etapy je v I. pololetí roku 2018. Potřebná doba k realizaci I. etapy cca jeden rok.
Následně proběhne výběrové řízení na zhotovitele II. etapy. Předpoklad dokončení II. etapy - rok 2020.
Nositel doporučuje prodloužení kontrolního termínu do 31. 12. 2018.
- usn. č. 499/III ze dne 16. 9. 2010 s termínem do 31. 12. 2017
p. M atoušová: Záměr směny pozemků po kolaudaci stavby - k. ú. Valcha - Berger Bohemia a. s.
Ing. Hasmanová: Dle sdělení Odboru investic M M P bylo vydané na stavbu "Stavební úpravy křižovatky Klatovská
- V Lukách" územní rozhodnutí a bude se zadávat zpracování dokumentace pro stavební povolení. Realizace
stavby ale zatím není zahrnuta v rozpočtu na roky 2018 a 2019.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 1. 7. 2021.

6

- usn. č. 84/III ze dne 3. 3. 2011 s termínem do 31. 12. 2017
p. M atoušová: Prodej volné nebytové jednotky č. 1059/101 na adrese M ohylová 103, Plzeň.
M gr. Kylarová: V minulosti vyhlášena městská soutěž - neúspěšná.
Soutěž bude opětovně vyhlášena po obdržení Průkazu energetické náročnosti budovy a dořešení nakládání
s pozemkem pod betonovými schodišťovými stupni sloužícími ke vstupu do nebytové jednotky (v souladu
se stanoviskem ORP).
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31. 12. 2020.
- usn. č. K-320/III/1,2,3 ze dne 21. 6. 2012 s termínem do 31. 12. 2017
Ing. Kotas: Aktualizace materiálu Priority vodohospodářských staveb města Plzně
Ing. Kuglerová: ad 1) Financování zajišťováno průběžně dle přípravy staveb a možností rozpočtu města
ad 2) Do ZM P 16. 3. 2017 předložena IZ ve věci financování jednotlivých akcí zařazených v materiálu Priority
vodohospodářských staveb města Plzně pod zn. OSI/1 - přijato usn. 136.
ad 3) splněno - realizace v r. 2017
Nositel doporučuje prodloužení kontrolního termínu do 31. 12. 2018.
- usn. č. K-408/III ze dne 6. 9. 2012 s termínem do 31. 12. 2017
M gr. Šindelář: Demolice objektu na pozemku p. č. 8289/2 k. ú. Plzeň
Ing. Grisník: Demoilice objektu č. p. 8289/2 je součástí stavby "Prodloužení tramvajové trati na Borská pole".
Demolice proběhne nejpozději do 31. 12. 2018.
Nositel doporučuje prodloužení kontrolního termínu do 31. 12. 2018.
- usn. č. 408/III ze dne 6. 9. 2012 s termínem do 31. 12. 2017
M gr. Šindelář: Demolice objektu na pozemku p. č. 8289/2 k. ú. Plzeň
Ing. Grisník: Důvodem prodloužení jsou průtahy v zadávacím řízení.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31. 3. 2018.
- usn. č. 31/III ze dne 24. 1. 2013 s termínem do 31. 12. 2017
p. M atoušová: Rozhodnutí o nakládání s nemovitostmi v M O Plzeň 1 – lokalita „Berlín“
M gr. Kylarová: Zbývá uzavřít smlouvu na pozemek parc. č. 11303/3, k. ú. Plzeň s P. Suchanem. Dosud však
nebyla uhrazena kupní cena. Žadatel nemá zatím finanční prostředky (pozemek má pronajatý).
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31. 12. 2019.
- usn. č. 393/II/5 ze dne 5. 9. 2013 s termínem do 31. 12. 2017
M gr. Šindelář: Principy organizace dopravy v historickém jádru města Plzně.
Ing. Kozohorský: Realizace pěších zón v Riegrově ulici a v sadech Pětatřicátníků přineslo do užívání veřejných
prostranství v historickém jádru města pozitivní kvalitativní změnu. M ísto původních pro historické jádro méně
vhodných náplní (pracovní oděvy, zahrádkářské potřeby apod.) vznikají atraktivní gastronomické a jiné
provozovny oživující tuto část centra. Tento proces není dosud uzavřen, a tak není zatím výrazný důvod
k vytváření nových pěších zón a k zasahování do stávající organizace dopravy v historickém jádru města.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31. 12. 2018.
- usn. č. 651/III ze dne 12. 12. 2013 s termínem do 31. 12. 2017
p. M atoušová: Nakládání s budovou Klatovská tř. č. or. 214, č. or. 216, Plzeň
M gr. Kylarová: Prodej poslední jednotky realizován městskou soutěží dne 6. 12. 2017.
ZM P schválilo uzavření kupní smlouvy s vítězem městské soutěže dne 14. 12. 2017.
Kupní smlouva bude uzavřena v roce 2018. Vítěz městské soutěže bude čerpat úvěr.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31. 12. 2018.
- usn. č. 376/III ze dne 12. 6. 2014 s termínem do 31. 12. 2017
p. M atoušová: Prodej pozemku parc. č. 3138/12 o výměře 45 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če (garáž), vše
v k. ú. Plzeň
M gr. Kylarová: Paní Kačenová dne 21. 11. 2017 odstoupila od své žádosti.
Usnesení bude zrušeno zároveň s projednáním nové žádosti ze dne 13. 12. 2017 od pana Ing. arch. Ondřeje Bláhy.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31. 12. 2019.
- usn. č. K-95/III ze dne 5. 3. 2015 s termínem do 31. 12. 2017
M gr. Šindelář: Statut Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZM P
Ing. Kozohorský: VZVZ ZM P se schváleným Statutem řídí.
Nositel doporučuje prodloužení kontrolního termínu do 31. 12. 2018.
- usn. č. K-96/III ze dne 5. 3. 2015 s termínem do 31. 12. 2017
M gr. Šindelář: Jednací řád Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZM P
Ing. Kozohorský: VZVZ ZM P se schváleným Jednacím řádem řídí.
Nositel doporučuje prodloužení kontrolního termínu do 31. 12. 2018.
- usn. č. 464/III ze dne 3. 9. 2015 s termínem do 31. 12. 2017
p. M atoušová: Změna usnesení ZM P č. 31 ze dne 24. 1. 2013 ve věci prodeje pozemku parc. č. 11303/3, zahrada,
k. ú. Plzeň.
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M gr. Kylarová: Zbývá uzavřít smlouvu na pozemek parc. č. 11303/3, k. ú. Plzeň s P. Suchanem. Dosud však
nebyla uhrazena kupní cena. Žadatel nemá zatím finanční prostředky (pozemek má pronajatý).
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31. 12. 2019.
- usn. č. 126/III/5 ze dne 14. 4. 2016 s termínem do 31. 12. 2017
Ing. Kotas: Souhrnné rozpočtové opatření vyplývající z vyhodnocení hospodaření M M P za rok 2015
Ing. Kuglerová: bude vypořádáno v r. 2018 podle skutečnosti.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31. 5. 2018.
- usn. č. 182/III ze dne 14. 4. 2016 s termínem do 31. 12. 2017
p. M atoušová: Prodeje spoluvlastnického podílu 133/256 k celku nemovité věci na adrese Riegrova 24 v Plzni
M gr. Kylarová: Vzhledem k projevenému zájmu spoluvlastníků o koupi městského podílu k domu Riegrova 24,
bude provedena změna realizace prodeje v souladu s připravovanou změnou předkupního práva od 1. 1. 2018
dle zákona č. 89/2012 Sb.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31. 12. 2019.
- usn. č. K-258/III/1 ze dne 19. 5. 2016 s termínem do 31. 12. 2017
Ing. Náhlík: Koncepce využití areálů svěřených do správy SVSM P
Ing. Kozohorský: Areál Jateční - Doubravecká: zpracována dokumentace ve stupni DUR, která se projednává;
areál Koterovská - U Seřadiště: zpracován návrh na rozdělení pozemku - část pozemku ponechána v majetku
města Plzeň pro společnost Čistá Plzeň, zbývající část pozemku nabízena k prodeji; areál Boettingerova:
probíhající jednání - vyjádření v rámci stanoviska ORP k prodeji celého areálu OSVĚTLENÍ, spol. s r. o.; areál
Hájovna Rokycanská: areál je prodán; areál Ke Karlovu - Folmavská: část pozemku je určena pro stavbu ul.
U Panasoniku (zpracována DÚR, projednává se), zbývající část pozemku - probíhá vyjadřování k prodeji; areál
Radčická: bez vývoje; areál Hala Luční: bez vývoje.
Nositel doporučuje prodloužení kontrolního termínu do 31. 12. 2018.
- usn. č. 402/III ze dne 23. 6. 2016 s termínem do 31. 12. 2017
p. M atoušová: Prodej pozemků parc. č. 931 a parc. č. 908/71, k. ú. Skvrňany
M gr. Kylarová: Změněno usnesením č. 435 ze dne 7. 9. 2017 - z důvodu úmrtí paní Jitky Eichlerové byla
provedena změna kupující na dědice paní Jitku M artu Eichlerovou. Kupující sdělila, že z finančních důvodů
předpokládá úhradu kupní ceny ve IV.Q. 2018.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31. 12. 2018.
- usn. č. 622/III/3 ze dne 15. 12. 2016 s termínem do 31. 12. 2017
M gr. Šindelář: Rozpočet města Plzně na rok 2017 včetně rozpočtového výhledu na roky 2018 - 2020
Ing. Kozohorský: Investiční transfer obci Chotíkov je vázán na realizovanou investiční akci Vodovod M alesice,
která dosud nebyla realizována.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31. 12. 2019.
- usn. č. 35/IV ze dne 2. 2. 2017 s termínem do 31. 12. 2017
p. M atoušová: Výkup pozemku v k. ú. Plzeň pro stavbu „M ěstský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) –
Karlovarská v Plzni“ od 1 fyzické osoby, včetně návrhu dalšího postupu v případě neuzavření kupní smlouvy
ze strany této FO.
Ing. Hasmanová: v současné době řeší AK Vlček.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31. 12. 2018.
- usn. č. 119/III ze dne 16. 3. 2017 s termínem do 31. 12. 2017
p. M atoušová: Bezúplatný převod podílu 100/720 k celku pozemku parc. č. 8612, o výměře 970 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace, k. ú. Plzeň, z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
do majetku města.
Ing. Hasmanová: Úřad pro zastupování státu bude realizovat převod podílu na předmětném pozemku až
po došetření zbývajících podílů knihovních vlastníků na předmětném pozemku.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 15. 1. 2020.
- usn. č. 189/III ze dne 20. 4. 2017 s termínem do 31. 12. 2017
p. M atoušová: Bezúplatný převod pozemku p. č. 292 k. ú. M alesice od ČR, příslušnost hospodařit s majetkem státu
Státní pozemkový úřad do majetku města Plzně
Ing. Hasmanová: Ze strany SPÚ nebyla dosud vyhotovena smlouva.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 30. 11. 2018.
- usn. č. 226/III/2 ze dne 25. 5. 2017 s termínem do 31. 12. 2017
M gr. Baxa: Schválení zániku Bienále kresby Plzeň, zájmového sdružení právnických osob (IČO 86770624),
a následného uzavření dohody o zániku s ostatními členy sdružení
PhDr. Sokolová: Žádám o prodloužení termínu plnění bodu III. 2 do 31. 12. 2018, a to z důvodu řešení porušení
rozpočtové kázně u subjektu Bienále kresby Plzeň. Do doby vyřešení problematiky porušení rozpočtové kázně
není možné ukončit činnost daného subjektu. Děkuji. K. Sokolová.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31. 12. 2018.
- usn. č. 264/III ze dne 25. 5. 2017 s termínem do 31. 12. 2017
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p. M atoušová: Změna usnesení ZM P č. 493 ze dne 8. 9. 2016 a prodej nově označeného pozemku p. č. 10452/5
v k. ú. Plzeň v souvislosti s výstavbou nové regulační stanice plynu
M gr. Kylarová: KS podepsána ze strany města a předána 11. 12. 2017 kupujícímu k jejímu uzavření.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 30. 6. 2018.
- usn. č. 283/III/3 ze dne 22. 6. 2017 s termínem do 31. 12. 2017
p. M atoušová: Stavba komunikace v majetku města Plzně na území obce Chotíkov (Faltusova lávka)
M gr. Radová: Dar je podmíněn demontáží mostu, která proběhne pravděpodobně v roce 2018.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31. 12. 2018.
- usn. č. K-385/III/2 ze dne 7. 9. 2017 s termínem do 31. 12. 2017
Ing. Kotas: Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací statutárního města Plzně pro roky 2017 2026
Ing. Kuglerová: Realizováno v souladu se směrnicí QS 61-29 Sledování finančních toků spojených s VHI.
Nositel doporučuje prodloužení kontrolního termínu do 31. 12. 2018.
- usn. č. K-400/IV/2 ze dne 7. 9. 2017 s termínem do 31. 12. 2017
p. M atoušová: Návrh dalšího postupu ve věci získání pozemku v k. ú. Bolevec od společnosti STONESA s. r. o.
pro stavbu „M ěstský (západní) okruh, úsek Křimická (Chebská) – Karlovarská v Plzni
Ing. Hasmanová: v současné době řeší AK Vlček.
Nositel doporučuje prodloužení kontrolního termínu do 31. 12. 2018.
- usn. č. 404/III ze dne 7. 9. 2017 s termínem do 31. 12. 2017
p. M atoušová: Směna spoluvlastnického podílu ve výši 3/360 k celku pozemku parc. č. 11148/3 v k. ú. Plzeň
za část pozemku parc. č. 1785/8 v k. ú. Valcha mezi městem Plzní a fyzickou osobou
Ing. Hasmanová: Směnná smlouva připravena k podpisu - čeká se úhrada doplatku ze směny a poplatku za odnětí
PUPFL ze strany p. Růžičky.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31. 3. 2018.
- usn. č. 409/III ze dne 7. 9. 2017 s termínem do 31. 12. 2017
p. M atoušová: Uzavření smlouvy o smlouvě budoucí směnné na směnu pozemků v k. ú. Božkov v souvislosti
s rekonstrukcí ulice Ve Višňovce a stavbou opěrné zdi v rámci její II. etapy a zrušení smlouvy o smlouvě budoucí
kupní č. j. 2012/004787
Ing. Hasmanová: U jednoho ze spoluvlastníků probíhá změna na jiného vlastníka z důvodu zcizení pozemků. Čeká
se na vyjádření všech spoluvlastníků k návrhu smlouvy.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 30. 6. 2018.
- usn. č. 455/III/3 ze dne 26. 10. 2017 s termínem do 31. 12. 2017
Ing. Kotas: Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zkvalitnění výuky
v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa II“
Ing. Kuglerová: Do konce roku se již neočekává přijetí závěrečného ověření způsobilosti pro integrované projekty.
Akce bude realizována v roce 2018.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 30. 12. 2018.
- usn. č. 456/III/3 ze dne 26. 10. 2017 s termínem do 31. 12. 2017
Ing. Kotas: Žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu na projekt „Zkvalitnění výuky
v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – 17. ZŠ a M Š“
Ing. Kuglerová: Do konce roku se již neočekává přijetí závěrečného ověření způsobilosti pro integrované projekty.
Akce bude realizována v roce 2018.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31. 12. 2018.
- usn. č. 476/III ze dne 9. 11. 2017 s termínem do 31. 12. 2017
p. M atoušová: Výkup pozemku parc. č. 32/4 v k. ú. Lhota u Dobřan od společnosti Česká telekomunikační
infrastruktura a. s.
Ing. Hasmanová: Podepsaná kupní smlouva za město Plzeň zaslána k podpisu protistrany.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31. 3. 2018.
- usn. č. 533/III ze dne 14. 12. 2017 s termínem do 31. 12. 2017
M gr. Šindelář: Uzavírání Dohod o částečné úhradě ceny za odběr a přepravu odpadních vod z M O Plzeň 10 Lhota
Ing. Kozohorský: Dne 20. 12. 2017 byla uzavřena Dohoda o částečné úhradě ceny za odběr a přepravu odpadních
vod se společností ELIOD servis, s. r. o.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31. 12. 2018.
- usn. č. 549/IV ze dne 14. 12. 2017 s termínem do 31. 12. 2017
p. M atoušová: M ajetkové vypořádání pozemků p. č. 9153/12 a p. č. 9153/24, oba v k. ú. Plzeň, a narovnání
sporných nároků
M gr. Kylarová: Podepsáno ze strany města Plzně.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31. 3. 2018.
- usn. č. 550/IV ze dne 14. 12. 2017 s termínem do 31. 12. 2017
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p. M atoušová: M ajetkové vypořádání pozemků p. č. 806/1 a p. č. 806/2, oba v k. ú. Plzeň, a narovnání sporných
nároků
M gr. Kylarová: Podepsáno ze strany města.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31. 3. 2018.
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