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Zpráva o činnosti Rady městského obvodu Plzeň 3,
za období od 29. dubna 2020 do 16. června 2020

rada schválila
- zrušení od 1. 6. 2020 platnost bodů č. II. a III. usnesení Rady MO Plzeň 3 č. 103 z 18. 3.
2020, kterými bylo mj. uloženo předsedům komisí resp. byli požádáni předsedové výborů
nesvolávat jednání svých orgánů, případně již svolaná jednání zrušit.
- změnu předmětu a položkového rozpočtu u již schválené dotace, poskytnuté spolku US
Cars friends, z.s. podle zaslané žádosti
- novelu Zásad pro zadávání veřejných zakázek na Městském obvodě Plzeň 3 vč. novely
kompetencí a finančních limitů pro zadávání veřejných zakázek městského obvodu
s účinností od 1. 7.2020

rada doporučila
- předsedům komisí RMO v případě potřeby doplnit své jednací řády o možnost využívat
formy jednání „per rollam“ - videokonferencí pouze ve výjimečných a odůvodněných
případech po předchozím schválení na poradě starosty;
korespondenčně – pouze jako podpůrnou nebo běžnou komunikaci členů nenahrazující
jednání ani usnesení komise
- ÚMO 3 prominout z moci úřední placení místního poplatku za užívání veřejného prostranství
poplatníkům s poplatkovou povinností podle OZV Statutárního města Plzně č. 2/2004, o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění pozdějších předpisů, s místní
příslušností na území MO Plzeň 3, umístění zařízení sloužící k poskytování prodeje:
písmeno a) krátkodobé zábory do 10 dnů
b) zábory delší než 10 dnů
c) předzahrádky
d) předsunuté prodejní místo
e) zařízení sloužící pro poskytování prodeje za účelem konání trhů
po dobu ode dne vyhlášení nouzového stavu na území České republiky, tj. od 12. 3. 2020 do
31. 10 . 2020, u bodu e) prominout ještě poplatky ve výši 50 % za období od 1. 11. do 15. 11.
2020 a dále ÚMO 3 odložit vymáhání místního poplatku ze psů u všech poplatníků
(s poplatkovou povinností dle OZV statutárního města Plzně č 22/2004 o místním poplatku
ze psů), kteří neuhradí poplatek ze psů za rok 2020 nebo jeho první splátku do 30. 6. 2020,
na dobu od 16. 11. 2020 a neuplatňovat jeho navýšení, jestliže bude poplatek nebo jeho první
splátka uhrazena do 15. 11. 2020

rada souhlasila
-

s prověřovací studií „Přestavba vnitrobloku Alice“ s požadavkem na doplnění navazující
projektové přípravy o: veřejné WC, loučku pro venčení psů, parkování vozidel ve směru jízdy,
doplnění cestní sítě v parku (zelených plochách), zakomponování stávající fontány do území,
prosklený parter z ulice Terezie Brzkové, jednoznačné zachování využití stávajících pozemků
jako obchodní plochy a co nejrychlejší realizaci stavby – viz příloha č. 2
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rada nesouhlasila
- s prodejem části pozemku p.č. 5283/1 v k.ú. Plzeň, společnosti Pivovar Groll a.s., za
účelem rozšíření stávajícího areálu pivovaru Groll, a to z důvodu existence řady záměrů a
plánované aktualizace územní studie „Plzeň, lokalita Rychtářka“. Případný prodej by
mohl nežádoucím způsobem limitovat řešení celé lokality.
Předzahrádky na území MO Plzeň 3
rada souhlasila (v období od 29. dubna 2020 do 16. června 2020) se zvláštním užíváním místní
komunikace – chodníku za účelem umístění předzahrádky u objektů v historické části města
v celkovém počtu 15, s tím, že 3 předzahrádky byly projednány na poradě starosty, a to na
základě usnesení RMO č. 194 ze dne 13.5.2020 – rada souhlasila s pověřením starosty MO
Plzeň 3 k vydávání souhlasů za obec, za účelem povolení předzahrádek do doby konání dalšího
řádného jednání Rady městského obvodu Plzeň 3 dne 3.6.2020
Investiční akce:
rada schválila
- uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele akce „Úpravy kanalizace 22. MŠ Mánesova vč.
zpětné klapky“, se společností SILNICE NEPOMUK s nabídkovou cenou 588 000,- Kč bez
DPH, tj. 711 480,- Kč včetně DPH.

-

uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele akce „Rozšíření 55. MŠ“, se společností
Stavitelství ŠMÍD s.r.o nabídková cena 24 884 557,04 Kč bez DPH, tj. 30 110 314,02
Kč včetně DPH.

Svěřila
ÚMO Plzeň 3, odboru stavebně správnímu a investic, pravomoc rozhodovat o uzavření dodatků
ke smlouvě o dílo se společností Stavitelství ŠMÍD s.r.o., ve znění pozdějších dodatků, a to za
podmínky, že:
a) uzavřením dodatku nedojde k navýšení ceny o více než 10 % z původně sjednané ceny za
dílo, a to v součtu za všechny řádně uzavřené dodatky,
b) finanční závazky z uzavřeného dodatku budou ke dni jeho uzavření kryty ze schváleného
rozpočtu odboru stavebně správního a investic,
c) konečné znění dodatku bude podepisováno starostou nebo kompetenčně příslušným
místostarostou,
d) o každém uzavřeném dodatku bude informována Rada MO Plzeň 3 prostřednictvím
informativní zprávy na svém nejbližším jednání

dále rada schválila
-

-

uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele akce „Modernizace kuchyně 55. MŠ - část
1 - Stavební úpravy kuchyně 55. MŠ“, se společností PPD stav s r.o., s nabídkovou
cenou 960 151,06 Kč bez DPH, tj 1 161 782,78 Kč včetně DPH.
vyloučení uchazeče společnost GASTRO Klimatech s.r.o., z veřejné zakázky
„Modernizace kuchyně 55. MŠ - část 2 - Dodávka přístrojového vybavení
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-

kuchyně 55. MŠ“ z důvodu, že nabídka neodpovídá zadávacím podmínkám nabídka neobsahuje zadavatelem požadované dokumenty.
uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele akce „Modernizace kuchyně 55. MŠ - 2
část - Dodávka přístrojového vybavení kuchyně 55. MŠ“, se společností JM
Laundry Systems s.r.o., nabídková cena 796 746,- Kč bez DPH, tj. 964 062,66 Kč
včetně DPH.

Dotace:
rada schválila
poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 3

Číslo

23

24

Název

IČ / r.č.

Pečova telská Služba SOS

MOŽNOSTI TU JSOU

4607023

27978311

Částka
žádosti Návrh FV

Účel
Ná jem provozních prostor, Ochranné
pra covní pomůcky pro pracovníky v s oc.
s l užbách, Cestovné pro pracovníky
v přímé péči – dobití firemních karet na
MHD
Rea lizace II. etapy i nstalace zpětných
kl a pek proti vytopení kuchyně v Ca fé
Res taurant Kačaba odpadní vodu z
ka nalizace

RMO
Plzeň 3

50 000

5 000

5 000

35 000

35 000

10 000

rada neschválila
poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 3

Číslo
21

Název
Petr Ši můnek

IČ / r.č.

Účel

75850443

5. ročník a kce „Love festival“ (částečná
úhra da pronájmu technického
za bezpečení, ozvučení a osvětlení akce,
s oci ální za řízení a honoráře účinkujícím)

Částka
žádosti Návrh FV
50 000

RMO
Plzeň 3

0

rada schválila změny předmětů dotací
Číslo

Název

IČ / r.č.

28

Zá padočeské
muzeum v Pl zni

228745

nový předmět žádosti

RMO3

Sídlo

Interaktivní workshopy k výs ta vě

20 000

Kopeckého
s a dy 2, 30100
Pl zeň
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„Vyš íva né s láskou: lidová ornamentika
Pl zeňska ve fotografii“ v termínech 1., 8. a
31. října 2020 a Adventní dílny pro žáky
MŠ a ZŠ v termínech 8.-10. prosince 2020

7

Bi s kupství
pl zeňské

45334439

Pi l sAlive 2020 - 19. 9. 2020

20 000

ná městí
Republiky 35,
301 00 Pl zeň

V Plzni dne 9. 6. 2020
Mgr. David Procházka
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