Usnesení Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany
Číslo RMO: 48.
Datum konání RMO: 11. 10. 2017

Označení návrhu usnesení: MAI/1
111/2017

Mat. MAI/1: k návrhu vedoucí odboru MaI ve věci hospodaření s nebytovými prostory
v majetku města Plzně
Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany po projednání:
I. b e r e n a v ě d o m í
důvodovou zprávu k návrhu ve věci hospodaření s nebytovými prostory v majetku města
Plzně
II. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru o výměře 25 m2 na dobu určitou, tj.
od 19. 9. 2017 do 30. 6. 2018, za účelem výuky hudební přípravky pro nadané děti, vždy
v úterý od 14:45 do 15:30 hod. Smlouva bude uzavřena mezi půjčitelem statutárním
městem Plzeň, se sídlem náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň, městským obvodem Plzeň 2
– Slovany, zastoupeným Ivou Adamovou, DiS., ředitelkou 23. mateřské školy,
příspěvkové organizace, se sídlem Topolová 3, 326 00 Plzeň, IČ 709 40 738 a
vypůjčitelem ZUŠ Chválenická 360/17, Plzeň, zastoupenou ředitelem Jiřím Stachem,
DiS., IČ 453 33 165
III. s o u h l a s í
1. s prodejem nemovitých věcí na adrese Rubešova 18, Plzeň, na pozemku parc. č. 1382
o výměře 252 m2, k. ú. Plzeň, jehož součástí je stavba Východní Předměstí č. p. 652,
bydlení, k. ú. Plzeň, dle Řádu městské soutěže
2. s prodejem nemovitých věcí na adrese Rejskova 12, Plzeň, na pozemku parc. č. 1024
o výměře 289 m2, k. ú. Plzeň, jehož součástí je stavba Východní Předměstí č. p. 560,
bydlení, k. ú. Plzeň, dle Řádu městské soutěže
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4. s výkupem spoluvlastnického podílu ve výši ½ k pozemku parc. č. 3637/6 v k. ú.
Plzeň, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e. – garáž, vlastníci Petra a Jaroslav Klírovi,
bytem Jablonského 44, Plzeň
5. s uzavřením dodatku č. 2 ke stávající smlouvě o výpůjčce č. 2006/006166 uzavřené
mezi půjčitelem statutárním městem Plzeň a vypůjčitelem Městskou charitou Plzeň,
týkajícího se:
a) prodloužení doby výpůjčky nemovitých věcí – pozemku parc. č. 3691/7, jehož
součástí je stavba Východní Předměstí, p. č. 2484, občanská vybavenost, na adrese
Francouzská 40A, o dalších 10 let, tj. do 27. 9. 2031
b) zrušení odstavce c)1., článku V. smlouvy o výpůjčce, v němž je uvedeno:
Výpůjčka končí výzvou půjčitele k vrácení věcí v případě, že půjčitel potřebuje věc
k jiným účelům v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací či jinými
rozhodnutími statutárního města Plzně, týkajícími se tohoto území – v takovém
případě končí výpůjčka dnem 30. června následujícího po doručení výzvy
vypůjčiteli
c) rozšíření předmětu výpůjčky o část pozemku parc. č. 3962/38, k. ú. Plzeň o výměře
24 m2, na němž je vybudována rampa a nájezd pro vozíčkáře
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IV. u k l á d á
tajemnici ÚMO Plzeň 2 – Slovany
1. informovat ředitelku 23. MŠ dle bodu II. tohoto usnesení
2. informovat odbor příjmů z pohledávek a prodeje MMP dle bodu III.1,2,3. tohoto
usnesení
3. informovat odbor nabývání majetku MMP dle bodu III.4. tohoto usnesení
4. informovat odbor evidence majetku MMP dle bodu III.5. tohoto usnesení
termín: 30. 10. 2017
zodp.: vedoucí odboru MaI
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