Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1
Od 2. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 3.12.2018 Rada MO Plzeň 1 zasedala 3x, a to
18.12.2018, 15.1.2019 a 22.1.2019
Před zasedáním Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 3.12.2018 se uskutečnilo
zasedání Rady MO Plzeň 1.
Před zasedáním Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 6.2.2019 se uskuteční
zasedání Rady MO Plzeň 1.

3.12.2018
Rada MO Plzeň 1 projednala tyto záležitosti:

356/2018

-

Souhlasila s rozpočtovými opatřeními rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018
č. 46 – 52
Bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 3.12.2018.

357/2018

-

Schválila zadání veřejné zakázky malého rozsahu v předpokládané hodnotě
do 608 695,00 Kč bez daně z přidané hodnoty, pod názvem „Návrh, tisk a
vydávání zpravodaje MO Plzeň 1 - Plzeňská jednička v roce 2019“, dle
Pravidel městského obvodu Plzeň 1 pro zadávání veřejných zakázek SI
2017-2; schválila znění smlouvy o zajištění návrhu, tisku a vydávání
zpravodaje MO Plzeň 1 – Plzeňská jednička v roce 2019

358/2018

-

Vzala na vědomí usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 7 ze dne 24. 1. 2017, na
jehoţ základě bylo Odboru správy majetku ÚMO Plzeň 1 svěřeno
rozhodování o uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory, nacházející
se v mateřských školách, které jsou svěřeny do správy MO Plzeň 1, přičemţ
platnost tohoto pověření skončila dnem ustavujícího zasedání Zastupitelstva
MO Plzeň 1, tj. 1. 11. 2018.
Svěřila rozhodování o uzavírání nájemních smluv na nebytové prostory,
nacházející se v mateřských školách, které jsou svěřeny do správy MO
Plzeň 1, Odboru správy majetku ÚMO Plzeň 1; Odbor správy majetku
ÚMO Plzeň 1 je oprávněn rozhodovat o uzavírání nájemních smluv nejvýše
na dobu jednoho školního roku
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Jedná se o pronájmy za účelem mimoškolní činnosti (krouţky v MŠ, např.
angličtina, pohybové cvičení atp.). Toto rozhodování bylo Odboru správy
majetku jiţ svěřeno v předchozím období, avšak platnost pověření skončila
dnem ustavujícího zasedání zastupitelstva MO Plzeň 1.

359/2018

-

Schválila navýšení odpisových plánů mateřských škol, příspěvkových
organizací, v působnosti MO Plzeň 1 pro rok 2018
Mateřské školy v působnosti MO Plzeň 1 zpracovávají v souladu se
zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví odpisový plán dlouhodobého
hmotného majetku na kaţdý kalendářní rok. Podle § 31, odstavec 1,
písmeno a) zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů schvaluje odpisové plány zřizovatel (schváleno usnesením Rady
MO Plzeň 1 č. 90 ze dne 14. 3. 2018). Vzhledem k tomu, ţe v průběhu roku
došlo v mateřských školách k nákupu dlouhodobého hmotného majetku,
bylo třeba schválit navýšení odpisových plánů u těchto mateřských škol.

360/2018

-

Souhlasila s rozpočtovými opatřeními rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018
č. 53 – 54
Bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 3.12.2018.

361/2018

-

Souhlasila s rozpočtovým opatřením rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 55
Bylo projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 3.12.2018.
Vzala na vědomí rezignaci pí Jany Klamové z členství v Komisi majetkové
Rady MO Plzeň 1 a jmenovala pí Karin Eismanovou členkou této komise.
Jmenovala pí Terezu Pascherovou a pí Renatu Holcovou členkami Komise
pro školství, kulturu a občanské a sociální záleţitosti Rady MO Plzeň 1.

362/2018 -

18.12.2018
Rada MO Plzeň 1 projednala tyto záležitosti:

363/2018

-

Vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady MO Plzeň 1 ze dne
3.10.2018, 21.11.2018 a 3.12.2018
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364/2018

-

Schválila změnu směrnice SI 2017-2 Pravidla městského obvodu Plzeň 1
pro zadávání veřejných zakázek s platností od 19. 12. 2018

365/2018

-

Vzala na vědomí
a) usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 286 ze dne 9. 8. 2018, kterým byl vzat na
vědomí architektonický návrh pro stavbu objektu s automatickým
parkovacím systémem (parkovacího zakladače) v Touţimské ulici,
zpracovaný architekty Ing. arch. Marcelem Hausnerem a Ing. arch.
Martinem Spěváčkem, a kterým bylo schváleno zpracování další
projektové přípravy pro stavbu parkovacího zakladače v Touţimské
ulici, na základě veřejného projednání s občany v dané lokalitě a
případného zjištění zájmu vyuţití parkování v tomto objektu.
b) skutečnost, ţe do současné doby není v rámci města Plzně vyjasněna
otázka následné správy a provozu objektů s automatickým parkovacím
systémem a není moţné zajistit zdárný průběh veřejného projednání.
Zrušila usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 286 ze dne 9. 8. 2018 v plném rozsahu
Usnesením ZMO Plzeň 1 č. 486 ze dne 6. 6. 2018 byl schválen účelový převod
finančních prostředků ve výši 6 050 tis. Kč z rozpočtu MMP do rozpočtu MO
Plzeň 1 na vybudování „parkovacích zakladačů“ na území MO Plzeň 1 a
zároveň bylo schváleno zařazení stavební akce „Parkovací zakladač Touţimská
23“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru
investičního ÚMO Plzeň 1.
Dne 20. 7. 2018 bylo objednáno vyhotovení architektonického návrhu – studie
objektu parkovacího automatického systému u Ing. arch. Marcela Hausnera za
částku 37 510,00 Kč.
Dne 9. 8. 2018 byl architektonický návrh předloţen k projednání Radě MO
Plzeň 1, která usnesením č. 286 schválila zpracování další projektové přípravy
pro stavbu parkovacího zakladače v Touţimské ulici, na základě veřejného
projednání s občany v dané lokalitě a případného zjištění zájmu vyuţití
parkování v tomto objektu.
Dne 27. 8. 2018 byla odeslána ţádost na ÚKRMP o zajištění veřejného
projednání a zjištění zájmu vyuţití parkování v objektu parkovacího zakladače
v Touţimské ulici.
Návrh na zrušení předmětného usnesení byl předloţen z důvodu, ţe v současné
době stále nejsou vyjasněny a zodpovězeny náleţitosti spojené s vlastním
provozem objektu zakladače, a to zejména kdo bude vlastníkem, kdo správcem
a kdo provozovatelem objektu.

366/2018

-

Schválila výpověď Smlouvy o poskytování právních sluţeb pro MO Plzeň 1
č. 2015/000351, uzavřené mezi Plzní, statutárním městem – městským
obvodem Plzeň 1 a JUDr. Ludvíkem Röschem, advokátem, IČ: 66201209
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367/2018

-

Vzala na vědomí usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 403 ze dne 1.12.2015 a
usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 25 ze dne 12.1.2016, kterými byl schválen
ceník půjčovného sportovního vybavení a pronájmu plochy ve Sport parku 1
na Lochotíně v Plzni a jeho následná úprava.
Zrušila ceník půjčovného sportovního vybavení a pronájmu plochy ve Sport
parku 1 na Lochotíně v Plzni s účinností od 1.1.2019 – zrušila usnesení
Rady MO Plzeň 1 č. 403 ze dne 1.12.2015 v části II. bod 2. s účinností
od 1.1.2019 a usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 25 ze dne 12.1.2016 v plném
znění s účinností od 1.1.2019
Zrušení ceníku půjčovného sportovního vybavení (brusle, přilba, chrániče,
hokejky, míč) a pronájmu plochy ve Sport parku 1 na Lochotíně v Plzni
s účinností od 1.1.2019. Posuzována byla ekonomická, administrativní a
personální náročnost spojená s výběrem půjčovného vzhledem k příjmům
z půjčovného, dále také posun sluţeb směrem k návštěvníkům areálu.

368/2018

-

Schválila změnu směrnice SO 2016-2 - Organizačního řádu Úřadu
městského obvodu Plzeň 1 včetně Přílohy č. 1 a Přílohy č. 2. s platností od
1. 1. 2019

369/2018 -

370/2018

Zrušila usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 267 ze dne 23. 8. 2018 v plném
rozsahu, kterým byla svěřena Úřadu městského obvodu Plzeň 1 – Oddělení
vnějších vztahů ve smyslu § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění kompetence rozhodovat o uzavírání smluv o výpůjčce a
nájmu sportovního vybavení a o uzavírání nájemních smluv na pronájem
plochy ve Sport parku 1 (uzavíráním nájemních smluv a smluv o výpůjčce
se v tomto případě rozumí ústní dohoda mezi zaměstnancem ÚMO Plzeň 1
– správcem Sport parku 1 a nájemcem/vypůjčitelem), a to vše za podmínek
uvedených v usnesení Rady městského obvodu Plzeň 1 č. 403 ze dne
1. 12. 2015

-

Schválila rozpočty mateřských škol, ke kterým úkoly zřizovatele plní
městský obvod Plzeň 1, na rok 2019 a jejich střednědobých výhledů
rozpočtů v letech 2020 – 2022
Pravidla pro sestavení rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtů
mateřských škol jsou dána zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů a směrnicí Magistrátu města Plzně QS 61-31
Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkových organizací.
Výši příspěvků na provoz mateřských škol pro rok 2019 a střednědobý
výhled rozpočtů v letech 2020 – 2022 schválilo Zastupitelstvo MO Plzeň 1
usnesením č. 31 ze dne 3. 12. 2018 v rámci rozpočtu a střednědobého
výhledu rozpočtu MO Plzeň 1 a je závazná pro dané mateřské školy a
kompetenčně příslušný odbor.
Návrhy rozpočtů mateřských škol na rok 2019 a střednědobé výhledy
rozpočtů mateřských škol na roky 2020 – 2022, příspěvkových organizací
v působnosti MO Plzeň 1, byly projednány se všemi ředitelkami mateřských
škol a zveřejněny na internetových stránkách MO Plzeň 1 v souladu s §28a
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů od
27. 11. 2018 do 19. 12. 2018.
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371/2018

-

Schválila výpověď Smlouvy o komplexním externím zajištění agend
poţární ochrany a BOZP č. 2014/000219, uzavřené mezi Plzní, statutárním
městem – městským obvodem Plzeň 1 a Ing. Antonínem Štancem, IČ:
14688506, Rodinná 5, Plzeň
Ukončení stávajícího smluvního vztahu výpovědí v souladu s ujednáním čl.
IV. bodu 2. uvedené smlouvy (v tříměsíční výpovědní lhůtě). V současné
době je připravována příkazní smlouva na zajišťování sluţby odborně
způsobilé osoby v oblasti bezpečnosti práce a poţární ochrany.

15.1.2019
Rada MO Plzeň 1 projednala tyto záležitosti:

1/2019

-

Souhlasila s uzavřením smluv (smlouvy o smlouvě budoucí kupní na
vodovodní řad DN 80 a smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení sluţebnosti
uloţení a provozování vodovodu na pozemcích parc. č. 2120/4, 3153,
1909/2 a 1909/3, vše v k.ú. Bolevec) pro stavební povolení na stavbu nové
odbočky vodovodního řadu pro Lokalitu rekreačních domů „U Seneckého
rybníka“ na pozemcích parc.č. 1909/2, parc.č. 1909/3, parc.č. 2120/3,
parc.č. 2120/4, vše v k.ú. Bolevec, s vlastníky dotčených pozemků (Pode
Dvory) za podmínek stanovených TÚ MMP
V souladu s územním rozhodnutím č. 6394 ze dne 19. 6. 2018 o umístění
stavby Lokalita rekreačních domů „U Seneckého rybníka“ na pozemcích
parc.č. 1909/2, parc.č. 1909/3, parc.č. 2120/3, parc.č. 2120/4 vše v k.ú.
Bolevec poţádal Odbor nabývání majetku MMP o vyjádření k uzavření
smluv pro stavební povolení na stavbu nové odbočky vodovodního řadu pro
lokalitu šesti rekreačních domů. Dle obdrţené ţádosti ze dne 10. 8. 2018
budou dle DSP stavbou vodovodu dotčeny pozemky parc.č. 1909/2, parc.č.
1909/3, parc.č. 2120/3, parc.č. 2120/4 vše v k.ú. Bolevec.
Nově budovaná odbočka vodovodního řadu z městského vodovodu pro
lokalitu 6 RD u Seneckého rybníka bude začínat v městské účelové
příjezdové komunikaci k hrázi Seneckého rybníka.
Stanovisko TÚ MMP:
Souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na vodovodní řad
DN 80 na pozemcích p. č. 3153, 2120/4, 1909/2 a 1909/3, vše v k. ú.
Bolevec do majetku města Plzně za stanovených podmínek.
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2/2019

-

Schválila uspořádání jednodenních kulturních akcí MO Plzeň 1 pro
veřejnost: Zabijačkové hody na Bolevecké návsi dne 19. 1. 2019,
Zabijačkové hody – vnitroblok Krašovská dne 9. 2. 2019 a Zabijačkové
hody – louka za školou na Vinicích dne 2. 3. 2019;
schválila rozpočty těchto akcí MO Plzeň 1:
-

3/2019

-

Zabijačkové hody na Bolevecké návsi dne 19. 1. 2019 – 36 145,00 Kč
vč. DPH
Zabijačkové hody – vnitroblok Krašovská dne 9. 2. 2019 – 23 440,00 Kč
vč. DPH
Zabijačkové hody – louka za školou na Vinicích dne 2. 3. 2019 –
34 330,00 vč. DPH

Schválila prominutí smluvní pokuty vyplývající ze Smlouvy o dílo č.
2016/004570 – provádění zimní údrţby komunikací na území MO Plzeň 1
(2016-2019), úsek č. 4 ve výši 12.000,- Kč společnosti AVE CZ odpadové
hospodářství s.r.o., IČ: 49356089

22.1.2019
Rada MO Plzeň 1 projednala tyto záležitosti:

4/2019

-

Vzala na vědomí zprávu o plnění usnesení Rady MO Plzeň 1 za rok 2018

5/2019

-

Zrušila Likvidační komisi pro vyřazování majetku MO Plzeň 1 a majetku
svěřeného JSDH Bolevec a JSDH Bílá Hora a škodní komisi pro řešení škod
na majetku
Zrušení současné Likvidační komise pro vyřazování majetku MO Plzeň 1 a
majetku svěřeného JSDH Bolevec a JSDH Bílá Hora a škodní komise pro
řešení škod na majetku. Důvodem byla potřeba aktualizovat postupy řešení
škod a likvidace svěřeného majetku.
Vyřazení a likvidace nefunkčního inventáře a majetku, resp. příprava
podkladů, bude probíhat v rámci pracovní náplně Odboru správy majetku
ÚMO Plzeň 1 a rozhodovat o ní bude nadále Rada MO Plzeň 1.
Vzniklé škody týkající se zaměstnanců budou řešeny ve škodní komisi –
poradním orgánu TAJ, bude řešeno směrnicí TAJ - Řešení škod plynoucích
z pracovněprávního poměru v rámci ÚMO Plzeň 1. Případné škody týkající
se zastupitelů budou řešeny ad hoc a rozhodovat o nich bude Rada MO
Plzeň 1.
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6/2019

-

Schválila zadání zakázky jednomu uchazeči dle Pravidel městského obvodu
Plzeň 1 pro zadávání veřejných zakázek, článku 5.3, bodu C, odst. 3, firmě
W & P EURONOVA, s.r.o., zastoupené Radkem Novákem, jednatelem, IČ:
40526526, se sídlem Nádraţní 2744/14, Plzeň; schválila uzavření smlouvy,
jejímţ předmětem je vyuţívání reklamní plochy ve formě billboardů na
základě nabídky společnosti W&P EURONOVA, s.r.o., pro potřeby MO
Plzeň 1 v období od 1. února 2019 do 31. ledna 2020 za celkovou cenu
239 520,00 Kč bez DPH

7/2019

-

Schválila dopsání Kroniky MO Plzeň 1 zpětně od roku 2017 do roku 2018;
stanovila kronikářkou MO Plzeň 1, paní Janu Kořínkovou (r. 1949, bytem
Plzeň, Manětínská ul.)

8/2019

-

Schválila záštitu starostky MO Plzeň 1 při akci MaRS 2019, cvičební
maraton lidí s roztroušenou sklerózou, pořádané dne 2. 3. 2019 v Krašovská
Aktivity centrum, z.s., Krašovská 1696/30, Plzeň (ţadatel: Unie Roska,
Roska Plzeň z. p. s., Rabštejnská 1590/Plzeň, Plzeň, IČ: 64353729)

9/2019

-

Vzala na vědomí návrh na změnu směrnice SS 2017-6 Pravidla pro
slavnostní akce pořádané Komisí pro občanské záleţitosti Rady MO Plzeň 1
ve smyslu změny názvu pořádající komise na Komisi pro školství, kulturu a
občanské a sociální záleţitosti Rady MO Plzeň 1.
Schválila změnu Směrnice SS 2017-6 Pravidla pro slavnostní akce pořádané
Komisí pro občanské záleţitosti Rady MO Plzeň 1 s platností od 23. 1. 2019

10/2019

-

Vzala na vědomí skutečnost, ţe Rámcová smlouva o zajištění jednodenních
poznávacích zájezdů pro seniory č. 2018/000475 mezi Cestovní kanceláří
BUS TOUR – FOLTÝNOVÁ s.r.o., IČ: 26406306, se sídlem Jana Littrowa
209, 346 01 Horšovský Týn a Statutárním městem Plzeň – městským
obvodem Plzeň 1, byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2018 a zájem
MO Plzeň 1 uzavřít nový smluvní vztah na zajištění jednodenních
poznávacích zájezdů pro seniory s místem bydliště na území MO Plzeň 1 –
pro rok 2019.
Schválila zadání veřejné zakázky jednomu dodavateli v souladu s čl. 5.3.
části C odst. 3 Směrnice SI 2017-2 - Pravidel městského obvodu Plzeň 1 pro
zadávání veřejných zakázek a uzavření rámcové smlouvy mezi Statutárním
městem Plzeň, zastoupeným městským obvodem Plzeň 1 a Cestovní
kanceláří BUS TOUR – FOLTÝNOVÁ, s.r.o., IČ: 26406306, se sídlem
Jana Littrowa 209, 346 01 Horšovský Týn, jejímţ předmětem je zajištění
jednodenních poznávacích zájezdů pro seniory s místem bydliště na území
MO Plzeň 1 – pro rok 2019, s účinností do 31. 12. 2019
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11/2019

12/2019

-

-

Schválila záštitu starostky MO Plzeň 1 a spolupořadatelství MO Plzeň 1 při
akci Dětský karneval, pořádané dne 9. 2. 2019 v sálu Sokolovna Centrum
Plzeň – Bolevec, Ledecká 19, Plzeň; schválila finanční spoluúčast MO
Plzeň 1 v celkové hodnotě do 20 000,00 Kč vč. DPH na pronájem sálu,
půjčení kostýmů, nákup dárků pro soutěţící děti a materiálové náklady
Vzala na vědomí informativní zprávy:
1.
2.

Zprávu o činnosti Kontrolního oddělení ÚMO Plzeň 1 za II. pololetí
roku 2018
Zprávu o provádění komunálních sluţeb a údrţby zeleně za
II. pololetí roku 2018

13/2019

-

Schválila poskytnutí záštity starostky MO Plzeň 1 při akci Multisportovní
série turnajů škol na zimním stadionu Košutka, Studentská 2143/117, Plzeň
a Sport parku 1; schválila finanční spoluúčast do 20.000,- Kč včetně DPH
na sportovní poháry a medaile pro účastníky turnaje (ţadatel: HOCKEY
CLUB PILSEN WOLVES z.s., IČ: 1170619, se sídlem Studentská
2143/117, Plzeň)

14/2019

-

Schválila uspořádání akce pro veřejnost s názvem Velikonoční rukodělný
jarmark v bolevecké sokolovně dne 14. 4. 2019 od 10:00 do 18:00 hodin;
schválila rozpočet této akce ve výši 34 850,00 Kč včetně DPH

15/2019

-

Projednala stav objektu V Lomech 13 (objekt Bacardi – lokalita Košutecké
jezírko v Plzni) – poţádala Radu města Plzně o podniknutí veškerých
potřebných kroků směřujících k prodeji objektu V Lomech 13, sestávajícího
se z pozemku p. č. 1366/2 k. ú. Bolevec, jehoţ součástí je stavba Bolevec
č. p. 1164 (objekt Bacardi – lokalita Košutecké jezírko v Plzni) vzhledem
k jeho současnému stavu
Objekt je na základě Přílohy č. 3 Statutu města Plzně svěřen do trvalé
správy MO Plzeň 1. Od roku 2010 je střecha objektu v havarijním stavu.
Bylo provedeno dočasné podepření dřevěné střešní konstrukce a stavebním
úřadem ÚMO Plzeň 1 rozhodnuto o vyklizení stavby. Objekt byl uzamčen a
zabezpečen proti neoprávněnému vniknutí, viditelně označen informací o
havarijním stavu.
Zastupitelstvo MO Plzeň 1 dne 3.9.2013 usnesením č. 332 souhlasilo
s vyjmutím objektu z trvalé správy MO Plzeň 1 a s jeho prodejem,
doporučilo formou městské soutěţe. Prodej objektu byl dále projednáván
v celoměstských orgánech, dosud však neúspěšně. V průběhu uplynulých let
docházelo a stále dochází k devastaci objektu a častým „návštěvám“ osob
bez přístřeší navzdory pravidelným kontrolám ze strany správce majetku za
přítomnosti hlídky Městské policie, sluţebna Lochotín.
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S ohledem na shora uvedené skutečnosti byl Bc. David Šlouf, MBA,
poţádán o předloţení usnesení Rady městského obvodu Plzeň 1 č. 15 ze dne
22.1.2019 Radě města Plzně a o urychlené řešení výše popsané situace.

16/2019

-

Zrušila usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 62 ze dne 8.3.2016 a č. 244 ze dne
29.8.2017, kterými byla zřízena Redakční rada a Výkonná rada zpravodaje
MO Plzeň 1 Plzeňská jednička a byli jmenováni členové redakční rady a
výkonné rady; zřídila Redakční radu a Výkonnou radu zpravodaje MO
Plzeň 1 Plzeňská jednička a jmenovala členy redakční rady a výkonné rady

17/2019

-

Schválila spolupořadatelství MO Plzeň 1 při akci Maškarní bál pro děti,
pořádané dne 16. 2. 2019 v sálu restaurace V Háji, Bílá Hora, která je
spojená s finanční spoluúčastí MO Plzeň 1 v celkové hodnotě do 5 000,00
Kč vč. DPH na nákup drobných odměn do dětských soutěţí (ţadatel: SDH
Bílá Hora, Nad Priorem 12 A, Plzeň, IČ: 64355641)

18/2019

-

Souhlasila se záměrem realizace projektu zelené střechy na části pavilonu
parc.č. 3578 k.ú. Bolevec 90. mateřské školy Plzeň, Západní 7, příspěvkové
organizace, pod názvem „Motýlí zahrada dětem aneb učíme se z přírody“
z grantové výzvy „Ani kapka nazmar“ pod záštitou Nadačního fondu Zelený
poklad, a to za podmínky, ţe statickým posudkem bude potvrzena moţnost
realizace zelené střechy
90. mateřská škola Plzeň, Západní 7, příspěvková organizace, má zájem na
uskutečnění tří etapového projektu „Motýlí zahrada dětem aneb učíme se
z přírody“, který byl podán skrze grantovou výzvu „Ani kapka nazmar“ pod
záštitou Nadačního fondu Zelený poklad.
Předmětem projektu je vybudování zelené střechy na části pavilonu parc.č.
3578 k.ú. Bolevec o rozsahu cca 50 m2. Schválená výše dotace činí 188 tis.
Kč. Mateřská škola dlouhodobě řeší otázku hospodaření s dešťovou vodou a
další ekologickou vyuţitelnost sráţkových vod a soustředí se mimo jiné na
environmentální vzdělávání dětí. Zahájení realizace projektu bylo
podmíněno souhlasem zřizovatele. Podmínkou je, ţe statickým posudkem
bude potvrzena moţnost realizace zelené střechy.

19/2019

-

Schválila organizaci prázdninového provozu mateřských škol, ke kterým
úkoly zřizovatele plní městský obvod Plzeň 1, pro školní rok 2018/2019
takto:


kaţdá mateřská škola zajistí prázdninový provoz ve dnech 1. – 19. 7.,
vyjma státního svátku dne 5. 7., (tj. 14 pracovních dní) a ve dnech
19. 8. – 29. 8. (tj. 9 pracovních dní)



ve dnech 22. 7. – 16. 8. (tj. 20 pracovních dní) budou mateřské školy
uzavřené



sanitární den proběhne v mateřských školách dne 30. 8.
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Návrh prázdninového provozu byl projednán se všemi ředitelkami
mateřských škol. Tato varianta řešení prázdninového provozu mateřských
škol odpovídá skutečné docházce, vychází vstříc rodičům i personálu
mateřských škol. Ředitelky mateřských škol stanovený prázdninový provoz
zapracují do školních řádů a neprodleně s ním seznámí rodiče.

20/2019

Nesouhlasila s prodejem částí pozemků parc.č. 12361 a parc.č. 12794, oba
v k.ú. Plzeň o celkové výměře cca 200 – 250 m2, panu Lukáši Stupkovi,
bytem Dobrovského 1734/15, Plzeň (ul. K Stráţi)

-

Pan Lukáš Stupka podal na EVID MMP ţádost o uznání vydrţení
vlastnického práva k částem městských pozemků parc.č. 12361 o výměře
cca 4 m2 a parc.č. 12794 o výměře cca 56 m2 sousedící s pozemkem v jeho
vlastnictví. Dle stanoviska PRÁV MMP pan Stupka splnil všechny
podmínky nutné pro uznání vydrţení vlastnického práva k výše uvedeným
částem pozemků. Tento fakt mu byl sdělen a následně poţádal ještě o
projednání moţnosti dokoupení dalších částí těchto pozemků mezi jeho
oplocením a vozovkou o výměře cca 200 – 250 m2 za účelem úpravy
bezpečného zázemí vjezdu a výjezdu do přilehlé garáţe a vrat.
Dle Územního plánu Plzeň se jedná o plochy smíšené obytné, konkrétně o
lokalitu 1_15 Mikulka K Stráţi. Pozemky parc.č. 12361 a 12794 oba v k.ú.
Plzeň jsou svěřeny do správy SVSMP.
Na poţadované části pozemku parac.č. 12794 v k.ú. Plzeň se nachází od
roku 1985 vodovodní řad DN 63-2“ včetně jeho ochranného pásma
v majetku Vodárny Plzeň a.s.
TÚ MMP nesouhlasí s prodejem poţadovaných částí pozemků parc.č.
12361 a parc.č. 12794 v k.ú. Plzeň. Jedná se o uliční profil, který po
vydrţení, bude mít souvislou průběţnou hranici. Tento stav není vhodné
prodejem zasahujícím do ucelených městských pozemků měnit.

21/2019

-

Souhlasila s prodejem domů po jednotkách stávajícím nájemcům za
podmínek stanovených TÚ MMP:
blok J
Vrbovecká 10 (blok J1), č. p. 1245, pozemek parc. č. 11102/830
Vrbovecká 8 (blok J2), č. p. 1244, pozemek parc. č. 11102/830
Vrbovecká 6 (blok J3), č. p. 1243, pozemek parc. č. 11102/832
blok I
Bzenecká 14, č. p. 1246, pozemek parc. č. 11102/828

Usnesením Zastupitelstva města Plzně č. 423/17 byl schválen záměr prodat
jednotky nacházející se v lokalitě Sylván, v blocích J, I (plánováno jako II.
etapa prodeje). Bude se jednat o prodej domů po jednotkách stávajícím
nájemcům dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění.
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blok J
Dle Územního plánu Plzeň se jedná o plochu smíšenou obytnou,
lokalitu 1_37 Vinice.
TÚ MMP souhlasí s prodejem bloku „J", který se skládá z objektů bytového
domu na pozemku p. č. 11102/830 v k. ú. Plzeň starší pěti let, za podmínky,
ţe součástí prodeje budou pozemky 11102/831, 14430/302 a 14430/303, vše
v k. ú. Plzeň.
blok I
Dle Územního plánu Plzeň se jedná o plochu smíšenou obytnou,
lokalitu 1_37 Vinice.
TÚ MMP souhlasí s prodejem bloku „I“, který se skládá z objektu bytového
domu na pozemku p. č. 11102/828 v k. ú. Plzeň starší pěti let, za podmínky,
ţe součástí prodeje budou pozemky 11102/829 a 14430/304 oba v k. ú.
Plzeň.

22/2019

-

Souhlasila se získáním částí pozemků parc.č. 12207/2 a 12207/5, oba v k.ú.
Plzeň v majetku pana Lukáše Puchty do majetku města Plzně;
Nesouhlasila se zařazením částí pozemků v majetku města Plzně parc.č.
11216/2 a parc.č. 11216/3, oba v k.ú. Plzeň do směny za části pozemků
parc.č. 12207/2 a parc.č. 12207/5 v k.ú. Plzeň v majetku pana Lukáše
Puchty (lokalita Luční, Foglarova)
Odbor nabývání majetku MMP obdrţel ţádost ateliéru Jsme k světu s.r.o.,
který zastupuje na základě plné moci vlastníka pozemků parc.č. 11218/1 a
parc.č. 11218/2 k.ú. Plzeň, p. Lukáše Puchtu o směnu částí pozemků v
majetku města Plzně, a to parc.č. 11216/2 zeleň o vým. 4399 m2 a parc.č.
11216/3 ost. plocha, ost. komunikace, o vým. 160 m2, z důvodu zajištění
dopravního napojení pozemků parc.č. 11218/1-15 k.ú. Plzeň (vlastnictví
fyzických osob).
TÚ MMP nesouhlasí se zařazením pozemků v majetku města Plzně parc.č.
11216/2,3 do směny, ale souhlasí se získáním pozemku parc.č. 12207/2,5
v majetku pana Puchty do majetku města Plzně. Jedná se o přístup do
lokality slouţící jako rekreace, dle územního plánu je tato lokalita zařazena
do ploch budoucí výstavby.

23/2019

-

Schválila výpůjčku nebytového prostoru – místnosti č. 216 v budově ÚMO
Plzeň 1, v Plzni, alej Svobody 60, Svazu tělesně postiţeným v České
republice, z.s. místní organici Lochotín, IČ: 66360854, zastoupenému paní
Maruškou Fránovou, předsedkyní místní organizace, se sídlem Plzeň,
Koterovská 2061/134, Plzeň, za účelem konání výborových schůzí
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24/2019

-

Souhlasila s prodejem pozemků parc.č. 11610/148, ostatní plocha o výměře
197 m2 a parc.č. 11610/149, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 12 m2,
oba v k.ú. Plzeň (ul. J. Lady), Ing. Karlu Seberovi, bytem Plzeň,
Suvorovova 7 za účelem sjednocení vlastnictví; zrušila usnesení Rady MO
Plzeň 1 č. 309 ze dne 5. 9. 2018 v plném znění (RMO Plzeň 1 tímto
usnesením nesouhlasila s prodejem pozemků na základě záporného
stanoviska TÚ MMP)
Ing. Sebera poţádal o prodej pozemků parc.č. 11610/148, ostatní plocha o
výměře 197 m2 a parc.č. 11610/149, zastavěná plocha a nádvoří o výměře
12 m2 oba v k.ú. Plzeň za účelem zcelení pozemků s pozemky parc.č.
11610/184 a 11611/1 ve výlučném vlastnictví ţadatele z důvodu plánované
výstavby rodinného domu.
Ţadatel má v současné době přístup na své pozemky v šířce cca 6 m.
RMO Plzeň 1 dne 5. 9. 2018 usnesením č. 309 nesouhlasila s prodejem
pozemků na základě záporného stanoviska TÚ MMP (TÚ MMP
nedoporučovali prodej celých pozemků parc.č. 11610/148,149 oba v k.ú.
Plzeň. V případě potřeby pro konkrétní předloţený záměr je moţné
odprodání pozemků).
Dne 30. 11. 2018 ţádá Odbor příjmů z pohledávek a prodeje MMP o nové
vyjádření, vzhledem k tomu, by bylo vydáno nové stanovisko TÚ MMP
k prodeji pozemků, kterým TÚ MMP souhlasí s prodejem pozemků
parc.č. 11610/148 a parc.č. 11610/149 oba v k.ú. Plzeň, za účelem připojení
ke svým navazujícím pozemkům a vybudování přístupu k plánovanému
rodinnému domu.

25/2019

-

Souhlasila s prodejem pozemku parc.č. 2784/10 v k.ú. Bolevec (pod
distribuční stanicí) o výměře 27 m2 (ulice Nad Priorem) společnosti ČEZ
Distribuce, a.s., IČ: 24729035, sídlem Teplická 874/8, Děčín, za účelem
sjednocení majetkoprávních vztahů
Společnost ČEZ Distribuce a.s., IČ 24729035, sídlem Teplická 874/8, Děčín
poţádala o odprodej části pozemku parc.č. 2784/2 - nyní pozemek
parc.č. 2784/10 v k.ú. Bolevec o výměře 27 m2. Na uvedeném pozemku
stojí distribuční trafostanice ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce.
Ţadatel dále sděluje, ţe byl proveden zápis stavby trafostanice do KN na
nově vzniklém pozemku parc.č. 2784/10 v k.ú. Bolevec, který byl
v souvislosti se zápisem stavby trafostanice do KN oddělen z pozemku
parc.č. 2784/2 v k.ú. Bolevec.
TÚ MMP souhlasí s prodejem pozemku parc.č. 2784/10 v k.ú. Bolevec za
účelem sjednocení majetkoprávních vztahů u nové distribuční trafostanice.
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Pozemek se nachází v ucelené ploše městských pozemků, a proto poţadují
smluvně zajistit při případném odstranění nebo zmenšení zastavěné plochy
získání předmětných částí pozemků zpět.

26/2019

-

Nesouhlasila s prodejem části pozemku parc.č. 3093 v k .ú. Bolevec o
výměře cca 10 m2 z celkové výměry 1980 m2 panu Vladimíru Mertlovi,
bytem Bolevecká náves 83/10, Plzeň – Bolevec, za účelem rozšíření garáţe
(lokalita Vondruškova ul.)
Pan Vladimír Mertl poţádal o prodej části pozemku parc.č. 3093 v k.ú.
Bolevec o výměře cca 10 m2 z celkové výměry 1980 m2. Ţadatel je
vlastníkem sousedních pozemků parc.č. 12/1, parc.č. 12/2 a parc.č. 10 vše
v k.ú. Bolevec. S poţadovanou částí pozemku sousedí garáţ v majetku pana
Mertla. Ţadatel ve své ţádosti uvádí, ţe plánuje celkovou rekonstrukci
garáţe a její případné rozšíření na poţadovanou část pozemku parc.č. 3093
v k.ú. Bolevec.
Dle Územního plánu Plzeň se jedná o plochu smíšenou obytnou, lokalitu
1_3 Bolevec, která je součástí veřejného prostranství a současně Vesnické
památkové zóny Bolevec.
TÚ MMP nesouhlasí s prodejem části pozemku parc.č. 3093 v k.ú. Bolevec
za účelem rozšíření garáţe.

27/2019

-

Zrušila usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 293 ze dne 24. 9. 2013 v plném znění;
nesouhlasila s prodejem pozemku parc.č. 203 v k.ú. Bolevec o výměře 281
m2 (lokalita Štiková ulice) manţelům Ing. Petře Víznerové, Ph.D. a Ing.
Oldřichu Víznerovi, bytem Štiková 25, Plzeň
(Rada MO Plzeň 1 usnesením č. 293/2013 souhlasila s prodejem pozemku
parc.č. 203 v k.ú. Bolevec o výměře 281 m2 manţelům Víznerovým za
podmínek stanovených TÚ MMP)
Manţelé Víznerovi opětovně poţádali o prodej pozemku parc.č. 203 v k.ú.
Bolevec. Pozemek by uţívali jako součást zahrady, vzhledem k tomu, ţe
přímo sousedí s pozemky ţadatelů parc.č. 207/2 a parc.č. 207/3 v k.ú.
Bolevec.
O prodej pozemku jiţ manţelé Víznerovi ţádali v roce 2013. Rada MO
Plzeň 1 usnesením č. 293/2013 souhlasila s prodejem pozemku parc.č. 203
v k.ú. Bolevec o výměře 281 m2 manţelům Ing. Petře Víznerové, Ph.D. a
Ing. Oldřichu Víznerovi, bytem Štiková 25, Plzeň za podmínek stanovených
TÚ MMP.
V roce 2013 TÚ MMP souhlasily s prodejem pozemků za podmínek mimo
jiné, ţe pozemek nesmí být oplocen. Ţadatelé od smlouvy odstoupili a
ţádost jiţ nebyla v dalších orgánech projednávána.
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Nyní TÚ MMP nesouhlasí s prodejem pozemku parc.č. 203 v k.ú. Bolevec.
Dle Územního plánu Plzeň se jedná částečně o plochu smíšenou obytnou,
lokalitu 1_4 Bolevec a částečně plochu zemědělskou, lokalitu 1_46
Bolevecké rybníky, která by mimo jiné neměla být vyuţívána jako zahrada.
Předmětný pozemek navazuje na další městský pozemek. Dále upozorňují,
ţe se na pozemku nachází od roku 1988 kanalizační stoka, včetně
ochranného pásma. Dále se na pozemku nachází zařízení VVN včetně
ochranného pásma.

28/2019

-

Souhlasila s výpůjčkou části pozemku parc.č. 10622/1, zahrada, zemědělský
půdní fond (lokalita za Kalikovským mlýnem) o výměře cca 4867 m 2
z celkové výměry 8103 m2 v k.ú. Plzeň, za účelem vybudování hřiště pro
školní druţinu, zahrady a školního pole pro výuku pěstitelských prací
Waldorfské základní škole Dobromysl, o.p.s., IČ: 01811193, Husova
1126/43, Plzeň, na dobu trvání výpůjčky nemovitosti Husova 43, Plzeň do
21. 11. 2028, za podmínek stanovených TÚ MMP
Waldorfská základní škola Dobromysl o.p.s. poţádala o výpůjčku
městského pozemku parc.č. 10622/1, zahrada, zemědělský půdní fond o
výměře cca 4867 m2 z celkové výměry 8103 m2 v k.ú. Plzeň za účelem
vybudování hřiště pro školní druţinu, zahrady a školního pole pro výuku
pěstitelských prací na dobu trvání výpůjčky nemovitosti Husova 43 – do 21.
11. 2028.
TÚ MMP souhlasí s výpůjčkou části (cca 4867 m2) výše uvedeného
pozemku za účelem vybudování hřiště pro školní druţinu, zahrady a
školního pole pro Waldorfskou základní školu Dobromysl o.p.s. na dobu
určitou do 21. 11. 2028 za stanovených podmínek.

29/2019

-

Schválila uzavření smluvního vztahu za podmínek stanovených TÚ MMP
s pachtýřem, Petrou Kratochvílovou, bytem Střední 9, Plzeň, předmět
pachtu: pozemek parc.č. 11295/3 v k.ú. Plzeň o výměře 99 m2 z celkové
výměry 198 m2, účel pachtu – zahrada (Berlín);
stanovila základní podmínky pachtovní smlouvy:
Doba pachtu:
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
Pachtovné:
15,- Kč/m2/rok
Kauce:
ve výši ročního pachtovného, která bude splatná před
uzavřením pachtovního vztahu
Paní Kratochvílová je nájemcem bytu v domě Střední 9, k němuţ je připojen
pozemek parc.č. 11295/3 v k.ú. Plzeň. Poţádala o uzavření pachtovní
smlouvy na tento pozemek.
TÚ MMP souhlasí s uzavřením pachtovní smlouvy na pozemek parc.č.
11292/5 v k.ú. Plzeň i s jeho oplocením do doby zahájení připravované
stavby, tedy s krátkou maximálně tříměsíční výpovědní lhůtou. Po skončení
pachtovní smlouvy poţadují pozemek uvést do původního stavu, pokud
nebude dohodnuto jinak.
14

30/2019

-

Neschválila uzavření dodatku k pachtovní smlouvě č. 2018/001185
(oplocení pozemku a umístění chatky na propachtovaný pozemek), uzavřené
s paní Sandrou Bilou, bytem Skvrňanská 32, Plzeň, týkající se oplocení části
pozemku parc.č. 11793/1 v k.ú. Plzeň a umístění chatky
Paní Bilá má uzavřenou pachtovní smlouvu č. 2018/001185 na část
pozemku parc.č. 11793/1 v k.ú. Plzeň o výměře 407 m2. Výše uvedenou část
pozemku vyuţívá paní Bilá jako zahradu. Ţadatelka chce propachtovaný
pozemek celý oplotit a umístit na něj chatku cca o velikosti 5 x 4 m.
TÚ MMP nesouhlasí s oplocením části pozemku parc.č. 11793/1 v k.ú.
Plzeň ani s umístěním chatky. Na dané území je zpracována územní studie
Plzeň – Karlovarská („Projekt Lipová).

31/2019

-

Schválila stanovení bezdůvodného obohacení za uţívání části pozemku
parc.č. 11852/1 v k.ú. Plzeň o výměře cca 10 m2 panu Jiřímu Linhartovi,
bytem Na Roudné 105/1, Plzeň od 12. 4. 2018 do doby narovnání
majetkoprávních vztahů, popř. do vyklizení pozemku ve výši 15,Kč/m2/rok
SVSMP poţádala o stanovení a schválení výše bezdůvodného obohacení
pro pana Jiřího Linharta nar. 10. 12. 1966, bytem Na Roudné 105/1, Plzeň
za uţívání části pozemku parc.č. 11852/1 v k.ú. Plzeň o výměře 10 m2,
ostatní plocha, ostatní komunikace, za dobu od 12. 4. 2018 do narovnání
majetkoprávních vztahů, popř. do vyklizení pozemku.
Dle místního šetření SVSMP 12. 4. 2018 je část pozemku parc.č. 11852/1
v k.ú. Plzeň značně zanedbaná. Na pozemku je umístěna stavební suť, cihly.
Dvorek je veřejně nepřístupný, pouze z domu Na Roudné 1, jehoţ jediným
vlastníkem je pan Jiří Linhart.
Usnesením RMO Plzeň 1 č. 57 ze dne 13. 2. 2018 byl dán souhlas
s prodejem části pozemku parc.č. 11852/1 o výměře cca 40 m2 panu Jiřímu
Linhartovi. V současné době probíhá jednání Odboru příjmů z pohledávek a
prodeje MMP s panem Linhartem o prodeji pozemku.

32/2019

-

Schválila stanovení bezdůvodného obohacení za uţívání části pozemku
parc.č. 3195/2 v k.ú. Bolevec, ostatní plocha silnice, o výměře 8 m2, bez
smluvního vztahu, a to za dobu, která není promlčená do 9. 8. 2017, a za
uţívání nově vzniklého pozemku parc.č. 3195/4 v k.ú. Bolevec, zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 8 m2, který byl oddělen z pozemku parc.č.
3195/2 v k.ú. Bolevec dle geometrického plánu č. 3948-1447/2016, bez
smluvního vztahu, a to za dobu od 10. 8. 2017 (tj. den vzniku pozemku
z důvodu zapsání trafostanice) do narovnání majetkoprávních vztahů,
společnosti ČEZ Distribuce, a.s., IČ: 24729035, sídlem Teplická 874/8,
Děčín, ve výši 330 Kč/m2/rok + pravidelná výše inflace (trafostanice,
Špálova ulice)
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Na pozemku parc.č. 3195/4 (bývalý pozemek parc.č. 3195/2) v k.ú. Bolevec
se nachází stavba trafostanice ve vlastnictví společnosti ČEZ Distribuce a.s.,
která poţádala PROP MMP o prodej předmětného pozemku z důvodu
narovnání majetkoprávních vztahů.
SVSMP poţádala o stanovení bezdůvodného uţívání za:
uţívání části pozemku parc.č. 3195/2 v k.ú. Bolevec, ostatní plocha silnice,
o výměře 8 m2, bez smluvního vztahu, a to za dobu, která není promlčená do
9. 8. 2017
a za uţívání nově vzniklého pozemku parc.č. 3195/4 v k.ú. Bolevec,
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2, který byl oddělen z pozemku
parc.č. 3195/2 v k.ú. Bolevec dle geometrického plánu č. 3948-1447/2016,
bez smluvního vztahu a to za dobu od 10. 8. 2017 (tj. den vzniku pozemku
z důvodu zapsání trafostanice) do narovnání majetkoprávních vztahů.

33/2019

-

Schválila stanovení bezdůvodného obohacení za uţívání části pozemku pod
prodejním stánkem parc.č. 1626/24 v k.ú. Bolevec, o výměře 10,2 m2
z celkové výměry 1285 m2 za období od 3. 4. 2018 do 31. 7. 2018 ve výši
2.000,- Kč/m2/rok společnosti TRAFIC FAMILY, spol. s r.o.,
IČ: 26372819, se sídlem Plzeň, Tachovská 1404/81
Společnost TRAFIC FAMILY spol. s r.o. uţívala část pozemku pod
prodejním stánkem ve svém vlastnictví parc.č. 1626/24 v k.ú. Bolevec, o
výměře 10,2 m2 z celkové výměry 1285 m2 v období od 3. 4. 2018 (tj. den
po ukončení NS č. 2008/000147/NS) do 31. 7. 2018 (tj. den před uzavřením
kupní smlouvy s p. J. Šlaisem).
Společnost TRAFIC FAMILY spol. s r.o. byla vlastníkem prodejního
stánku umístěného na pozemku parc.č. 1626/24 na základě nájemní smlouvy
č. 2008/00147/NS která byla ukončena dne 2. 4. 2018. Společnost prodejní
stánek prodala dne 1. 8. 2018 panu J. Šlaisovi. V současné době je uzavřena
nájemní smlouva s panem Šlaisem.

34/2019

-

Souhlasila s pronájmem sloupů veřejného osvětlení č. 12879 a 12880
o rozměrech 0,4 m x 1,5 m na kaţdém sloupu, za účelem umístění
reklamních ploch společností Protetika Plzeň s.r.o, sídlem Plzeň, Bolevecká
1578/38, IČ: 48363405 (Bolevecká ulice – umístění reklamy)
Společnost Protetika Plzeň s.r.o. poţádala o nájem sloupů veřejného
osvětlení č. 12879 a 12880 v rozsahu reklamního zařízení o rozměrech 0,4
m x 1,5 m na kaţdém sloupu za účelem umístění reklamních ploch
s propagací sídla ţadatele, s dobou nájmu na dobu neurčitou.
TÚ MMP souhlasí s pronájmem sloupů veřejného osvětlení za účelem
umístění reklamního zařízení pro společnost Protetika Plzeň s.r.o. Z důvodu
případných oprav nebo údrţby sloupů VO poţadují výpovědní lhůtu
nájemní smlouvy 30 dnů.
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35/2019

-

Souhlasila s uzavřením nájemní smlouvy se společností Develop Plzeň,
s.r.o., sídlem Karlovarská 485/22, Severní Předměstí Plzeň, IČ: 06404341,
na pronájem části pozemku parc.č. 12760/1 v k.ú. Plzeň o výměře 122,6 m2,
(výstavba vjezdu – lokalita Pod Všemi svatými), za účelem úpravy
chodníku a výstavby vjezdu na pozemek parc.č. 11973 v k.ú. Plzeň, a to
v rámci stavby „Novostavba bytového domu v ul. Pod Všemi svatými
95/26, Plzeň“ za podmínek stanovených Odborem ţivotního prostředí a
dopravy ÚMO Plzeň 1
Společnost Develop Plzeň s.r.o., poţádala o uzavření nájemní smlouvy na
část komunikace III. třídy umístěné na pozemku parc.č. 12760/1 v k.ú.
Plzeň o výměře 122,6 m2, za účelem úpravy chodníku a výstavby vjezdu na
pozemek parc.č. 11973 v k.ú. Plzeň, ve vlastnictví ţadatele, a to v rámci
stavby „Novostavba bytového domu v ul. Pod Všemi svatými 95/26, Plzeň“.
TÚ MMP souhlasí s pronájmem části komunikace III. třídy na pozemku
parc.č. 12760/1 v k.ú. Plzeň o výměře 122,6 m2 za účelem úpravy chodníku
a výstavby vjezdu na pozemek parc.č. 11973 v k.ú. Plzeň.

36/2019

-

Projednala návrh na pojmenování bezejmenné ulice – souhlasila s návrhem
názvu ulice „V Zatáčce“
Bude projednáno na zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 6. 2. 2019.

37/2019

-

Souhlasila se studií „Lávka přes I/20 Zavadilka, Plzeň“ (Valbek, spol s r. o.;
12/2018) jako podkladem pro další stupeň projektové dokumentace

38/2019

-

Vzala na vědomí plány práce komisí Rady MO Plzeň 1 na rok 2019

39/2019

-

Vzala na vědomí zápisy ze zasedání komisí Rady MO Plzeň 1

40/2019

-

Projednala návrh organizačního zabezpečení 3. zasedání Zastupitelstva MO
Plzeň 1, které se uskuteční ve středu dne 6. 2. 2019 od 17.00 hodin ve
společenském sále Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM,
z.s., Kaznějovská 51, Plzeň

41/2019

-

Schválila záštitu starostky MO Plzeň 1 a spolupořadatelství MO Plzeň 1 při
akci Ledové sochy v Plzni 2019, pořádané ve dnech 25. – 26. 1. 2019 na
náměstí Republiky; souhlasila s finanční spoluúčastí MO Plzeň 1 v celkové
hodnotě do 10 000,00 Kč vč. DPH na výrobu ledové sochy (ţadatel:
Nadační fond Plzeň sobě, Zelinářská 290/4, 301 00 Plzeň, IČ: 371987

17

42/2019

-

Schválila poskytnutí záštity místostarosty MO Plzeň 1 při akci hokejbalový
turnaj mladších ţáků - O pohár místostarosty MO Plzeň 1, pořádané dne
3. 2. 2019 v hokejbalové hale, Ţlutická 1A v Plzni, která je spojená
s poskytnutím věcných darů v hodnotě do 10 000,00 Kč vč. DPH (ţadatel:
HBC Plzeň, Ţlutická 1A, 323 00, IČ: 45333998)

Napsaly: Jana Slavíková, Ing. Eva Štědrá

Usnesení jsou dostupná na webové stránce
http://usneseni.plzen.eu
kde je moţné získat podrobnější informace.
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