USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1,
konaného dne 6. 5. 2020
_____________________________________________________________________

č. 166 - 179

Na 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 bylo projednáno:

166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 -

177 178 179 -

Kontrola plnění usnesení z 8. Zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1
Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1
Zpráva o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů
výborů ZMO Plzeň 1
Příspěvek z rozpočtu MO Plzeň 1 na stravování pro uvolněné členy ZMO Plzeň 1
Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka Městského obvodu Plzeň 1 za rok 2019
Rozpočtové opatření č. 2, týkající se změny objemu závazných ukazatelů rozpočtu
Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1
Aktualizace seznamu jmenovitých stavebních akcí Odboru investic a majetku,
včetně rozpočtového opatření č. 3
Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 č. 4 - 6
Vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a novela vyhlášky
o místním poplatku ze psů
Demolice objektu V Lomech 13, Plzeň, č.p. 1164, na pozemku parc. č. 1366/2
v k. ú. Bolevec (Bacardi, lokalita Košutecké jezírko)
Žádosti společnosti PROPERTY ŽLUTICKÁ PLZEŇ s. r. o., o pronájem a
následný prodej pozemků související s výstavbou parkovacích stání a příjezdové
komunikace pro stavbu „Stavební úpravy a nástavba stávajícího objektu za
účelem výstavby bytového domu Plzeň, Bolevec, Žlutická“ na pozemku parc. č.
3763 v k.ú. Bolevec
Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1
Informativní zprávy
Změny Jednacího řádu ZMO Plzeň 1

1

Ing. Helena Řežábová

Mgr. Miroslav Brabec

starostka MO Plzeň 1

1. místostarosta MO Plzeň 1

Mgr. Ilona Jehličková

Jiří Uhlík, MBA

2. místostarostka MO Plzeň 1

3. místostarosta MO Plzeň 1

č. 166
Zastupitelstvo MO Plzeň 1
Bere na vědomí
Kontrolu plnění usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1

č. 167
Zastupitelstvo MO Plzeň 1
Bere na vědomí
Zprávu o činnosti Rady MO Plzeň 1
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č. 168
Zastupitelstvo MO Plzeň 1
Bere na vědomí
Zprávu o činnosti starostky MO Plzeň 1, místostarostů MO Plzeň 1 a předsedů výborů ZMO
Plzeň 1

č. 169
Zastupitelstvo MO Plzeň 1
I.

Bere na

vědomí

a) důvodovou zprávu ve věci poskytnutí příspěvku statutárního města Plzně – MO
Plzeň 1 na stravování pro uvolněné členy ZMO Plzeň 1 (dále jen „příspěvek na
stravování“);
b) usnesení ZMO Plzeň 1 č. 303 ze dne 8. 12. 2009, jímž byl schválen Statut sociálního
fondu MO Plzeň 1 – příloha č. 1;
c) stanovisko Ministerstva vnitra České republiky, které je uvedeno ve Vyjádření
k žádosti o informace č. j. MV – 4096-88/ODK-2018 ze dne 20. 3. 2018, ve znění:
“Zákon o obcích v § 80 odst. 1 písm. d) dává obci možnost, nikoliv povinnost,
poskytovat příspěvek na stravování, jde-li o uvolněného člena zastupitelstva.
Rozhodovat o poskytování tohoto příspěvku či jiných obdobných příspěvků dle § 80
odst. 1 zákona o obcích je vyhrazeno zastupitelstvu obce. Zákonnou podmínkou však
je, že příspěvek na stravování, stejně tak další příspěvky v § 80 odst. 1 zákona o
obcích uvedené, lze členům zastupitelstva poskytnout jen za obdobných podmínek a
v obdobné výši jako zaměstnancům obce (viz § 80 odst. 2 zákona o obcích).“;
d) skutečnost, že v případě schválení příspěvku na stravování ZMO Plzeň 1, bude tento
nárok dlouhodobě uvolněných členů ZMO Plzeň 1 nově upraven v kolektivní
smlouvě;
e) usnesení RMO Plzeň 1 č. … ze dne 6. 5. 2020 ve věci: Příspěvek z rozpočtu MO
Plzeň 1 na stravování pro uvolněné členy ZMO Plzeň 1.
II.

Schvaluj e
příspěvek z rozpočtu MO Plzeň 1 pro dlouhodobě uvolněné zastupitele MO Plzeň 1
ve výši 30,- Kč na každou jednotlivou poskytnutou stravenku.

III.

U kl ádá
Mgr. Pavlu Stehlíkovi, tajemníkovi ÚMO Plzeň 1:
realizovat toto usnesení.
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Termín: 13. 5. 2020

č. 170
Zastupitelstvo MO Plzeň 1
Bere na vědomí
I.

Bere na vědomí
a/ Dokumentaci k „Dílčímu závěrečnému účtu Městského obvodu Plzeň 1“
za rok 2019 (příloha č. 1 tohoto usnesení).
• Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 12. 2019 str. č. 1 - 18.
• Finanční vypořádání rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2019 se státním rozpočtem,
rozpočtem kraje, rozpočtem města Plzně str. č. 19 - 26.
• Vyúčtování tvorby a použití účelových fondů MO Plzeň 1 k 31. 12. 2019
str. č. 27 - 29.
• Přehled hospodaření mateřských škol včetně přehledu o rozdělení kladného
výsledku hospodaření do fondů a přehledu čerpání účelových prostředků
poskytnutých MŠ v r. 2019 str. č. 30 - 31.
• Přehled vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 za rok 2019
str. č. 32 - 36.
b/ Výsledek hospodaření Městského obvodu Plzeň 1 po provedení operací v rámci
finančního vypořádání za rok 2019 ve výši 24 721 703,22 Kč.
c/ Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok,
která je součástí dokumentace k „ Dílčímu závěrečnému účtu Městského obvodu
Plzeň 1“ za rok 2019 (příloha č. 2 tohoto usnesení).
d/ Účetní závěrku Městského obvodu Plzeň 1 za rok 2019, kterou tvoří rozvaha
(příloha č. 3 tohoto usnesení), výkaz zisku a ztráty (příloha č. 4 tohoto usnesení)
a zpráva o průběhu inventarizace majetku a závazků MO Plzeň 1 za rok 2019
(příloha č. 5 tohoto usnesení).
e/ Zveřejnění kompletní dokumentace k Dílčímu závěrečnému účtu Městského
obvodu Plzeň 1 za rok 2019 na úřední desce dle § 17 odst. 6 zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů od 20. 4. 2020 do 7. 5. 2020.

II.

S ch v a l u j e
a/ Dílčí závěrečný účet a účetní závěrku Městského obvodu Plzeň 1 za rok 2019.
b/ Provedení operací finančního vypořádání Městského obvodu Plzeň 1 za rok 2019,
tzn. vyúčtování vztahů s rozpočtem kraje a státním rozpočtem, vyúčtování
s rozpočtem města Plzně, vyúčtování účelových prostředků poskytnutých
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mateřským školám, vůči kterým plní MO Plzeň 1 úkoly zřizovatele, a doplnění
účelových fondů MO Plzeň 1 v souladu s jejich statuty tak, jak je uvedeno
v tabulkách přílohy č. 1 tohoto usnesení.

III.

Ukládá
RMO Plzeň 1:
a/ Realizovat operace finančního vypořádání za rok 2019 dle bodu II/b tohoto
usnesení v návaznosti na jejich schválení v ZMP v rámci závěrečného účtu
města za rok 2019.
Termín: 31. 7. 2020
Zodpovídá: Ing. Jitka Pojarová
b/ Informovat Ekonomický úřad MMP o přijatém usnesení.
Termín: 31. 5. 2020
Zodpovídá: Ing. Jitka Pojarová

č. 171
Zastupitelstvo MO Plzeň 1
I.

Bere na vědomí
a) návrh rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 č. 2 /Příloha č.1/,
které spočívá ve změně objemu závazných ukazatelů rozpočtu Odboru investic a
majetku ÚMO Plzeň 1, přičemž celkový schválený objemu rozpočtu Odboru
investic a majetku ÚMO Plzeň 1 zůstává nezměněn;
b) aktualizaci rozpisu závazného ukazatele stavebních a nestavebních investic
rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 /Příloha č. 2/;

II.

Schvaluj e
rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 č. 2 /Příloha č. 1/.

III.

U kl ádá
Radě MO Plzeň 1
zajistit provedení rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 č. 2 dle
bodu II. tohoto usnesení
Termín: 30. 6. 2020

Zodpovídá:
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Ing. Jitka Pojarová

č. 172
Zastupitelstvo MO Plzeň 1
I.

Bere na vědomí
c) návrh na zařazení nově zahajovaných akcí do seznamu jmenovitých stavebních
akcí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1:
1. Projektová příprava – Cyklotrail Senečák
2. Projektová příprava – Stavební úpravy vnitrobloku Žlutická 2
3. Projektová příprava – Vnitřní stavební úpravy pavilonu č. 3 v objektu 91. MŠ
4. Rekonstrukce sociálního zařízení personálu 7. MŠ;
d) návrh na vyřazení investiční akce „Projektová příprava – Doplnění oplocení
odloučeného pracoviště 7. MŠ, Žlutická 2“ ze seznamu jmenovitých stavebních
akcí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1;
e) rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 č. 3 /Příloha č. 1/, které
spočívá ve zvýšení kapitálových výdajů (stavebních investic) a ve zvýšení
běžných výdajů rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 a současně ve
zvýšení zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 ve výši 1 880
tis. Kč;
f) aktualizaci rozpisu závazného ukazatele stavebních a nestavebních investic
rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 /Příloha č. 2/;
g) aktualizaci seznamu jmenovitých stavebních akcí Odboru investic a majetku
ÚMO Plzeň 1 /Příloha č. 3/.

II.

Schvaluj e
a) zařazení nově zahajovaných akcí do seznamu jmenovitých stavebních akcí
Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1:
1. Projektová příprava – Cyklotrail Senečák
2. Projektová příprava – Stavební úpravy vnitrobloku Žlutická 2
3. Projektová příprava – Vnitřní stavební úpravy pavilonu č. 3 v objektu 91. MŠ
4. Rekonstrukce sociálního zařízení personálu 7. MŠ;
b) vyřazení investiční akce „Projektová příprava – Doplnění oplocení odloučeného
pracoviště 7. MŠ, Žlutická 2“ ze seznamu jmenovitých stavebních akcí Odboru
investic a majetku ÚMO Plzeň 1.
c) rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 č. 3 /Příloha č. 1/, které
spočívá ve zvýšení kapitálových výdajů (stavebních investic) a ve zvýšení
běžných výdajů rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 a současně ve
zvýšení zapojení prostředků z Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 ve výši 1 880
tis. Kč.
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III.

U kl ádá
Radě MO Plzeň 1
a) zajistit aktualizaci seznamu jmenovitých stavebních akcí dle bodu II. a) a b)
tohoto usnesení
Termín: 29. 5. 2020

Zodpovídá:

Andrea Šlechtová

b) zajistit provedení rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 č. 3
dle bodu II. c) tohoto usnesení
Termín: 30. 6. 2020

Zodpovídá:

Ing. Jitka Pojarová

č. 173
Zastupitelstvo MO Plzeň 1

I.

Bere na

vědomí

rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 č. 4 – 6
dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a je uložena
u originálu zápisu
II.

Schvaluj e
rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 č. 4 – 6
dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení a je uložena
u originálu zápisu

III.

U kl ádá

RMO Plzeň 1:
realizovat rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2020 č. 4 – 6 dle
bodu II. návrhu tohoto usnesení po schválení souvisejících rozpočtových
opatření v orgánech města Plzně
Termín: 31. 7. 2020

Zodpovídá: Ing. Jitka Pojarová
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č. 174
Zastupitelstvo MO Plzeň 1
Bere na vědomí

I.

a) potřebu změny výše uvedených vyhlášek o místních poplatcích z důvodů
legislativních změn
b) dopis Ing. Taťány Vítové vedoucí odboru účtování a daní MMP s komentářem změn
v obou vyhláškách /příloha č.1/
c) znění návrhu nové vyhlášky statutárního města Plzně č. xx/2020, která nahrazuje
vyhlášku statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, ve znění vyhlášek statutárního města Plzně č. 7/2004,
10/2005, 16/2005, 9/2006, 8/2010, 4/2011, 1/2012, 8/2012, 8/2013, 6/2016 a 4/2017
/příloha č. 2/
d) návrh MO Plzeň 1 doplnit do nově připravované vyhlášky o místním poplatku za
užívání veřejného prostranství do Přílohy č. 2 nové ulice Hurvínkova, Spejblova,
V Radčicích a V Zatáčce
e) stávající znění vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze
psů, ve znění vyhlášek statutárního města Plzně č. 10/2007, 9/2010, 2/2012 a 5/2018
s vyznačením změn /příloha č. 3/
f) znění navrhované novely obecně závazné vyhlášky č. X/2020 o změně vyhlášky
statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů /příloha č. 4/
II.

Souhlasí

a)

se zněním návrhu nové vyhlášky statutárního města Plzně č. xx/2020, která nahrazuje
vyhlášku statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, ve znění vyhlášek statutárního města Plzně č. 7/2004,
10/2005, 16/2005, 9/2006, 8/2010, 4/2011, 1/2012, 8/2012, 8/2013, 6/2016 a 4/2017
po doplnění navrhovaných ulic do Přílohy č. 2 připravované vyhlášky
se zněním navrhované novely obecně závazné vyhlášky č. X/2020 o změně vyhlášky
statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů

b)

III.

D opor uč u je

Zastupitelstvu města Plzně schválit:
a) znění návrhu nové vyhlášky statutárního města Plzně č. xx/2020, která nahrazuje
vyhlášku statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství, ve znění vyhlášek statutárního města Plzně č. 7/2004,
10/2005, 16/2005, 9/2006, 8/2010, 4/2011, 1/2012, 8/2012, 8/2013, 6/2016 a 4/2017
po doplnění navrhovaných ulic do Přílohy č. 2 připravované vyhlášky
b) znění navrhované novely obecně závazné vyhlášky č. X/2020 o změně vyhlášky
statutárního města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů
IV.

U kl ádá
starostce MO Plzeň 1:
předat usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 1 na Odbor účtování a daní Magistrátu
města Plzně
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Termín: 30.05.2020

č. 175
Zastupitelstvo MO Plzeň 1
I.
1.

2.

3.

4.

5.

II.

Bere na

vědomí

Skutečnost, že městskému obvodu Plzeň 1 je svěřen do trvalé správy vedené v Příloze
č. 3 Statutu města Plzně objekt V Lomech 13, Plzeň č.p. 1164, na pozemku parc.č.
1366/2 v k.ú. Bolevec.
Usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 332 ze dne 3. 9. 2013, kterým souhlasilo
s prodejem a vyjmutím městského majetku - objektu V Lomech 13, č.p. 1164,
s pozemkem p.č. 1366/2 k.ú. Bolevec, z trvalé správy MO Plzeň 1 vedené v Příloze č. 3
Statutu města Plzně.
Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 184 ze dne 14. 5. 2019, kterým byla navržena demolice
stávajícího objektu V Lomech 13 (Bacardi) z finančních prostředků z rozpočtu města
Plzně a městského obvodu Plzeň 1.
Skutečnost, že dokumentace bouracích prací dle Vyhlášky č. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, bude zajištěna městským obvodem
Plzeň 1.
Usnesení Rady MO Plzeň 1 č. 77 ze dne 7. 4. 2020 k demolici objektu V Lomech 13,
Plzeň, č.p. 1164, na pozemku parc.č. 1366/2 v k.ú. Bolevec.

R uš í

usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 1 č. 332 ze dne 3. 9. 2013 v plném znění.

III.

Souhlasí

s provedením demolice objektu V Lomech 13, Plzeň č.p. 1164, na pozemku parc.č. 1366/2
v k.ú. Bolevec a s následným vyjmutím tohoto objektu z trvalé správy MO Plzeň 1 vedené
v Příloze č. 3 Statutu města Plzně.
IV.

Žádá

Radu města Plzně a Zastupitelstvo města Plzně
o projednání demolice objektu V Lomech 13, Plzeň č.p. 1164, na pozemku parc.č. 1366/2
v k.ú. Bolevec v celoměstských orgánech s tím, že realizace bouracích prací bude zajištěna
z finančních prostředků z rozpočtu Správy veřejného statku města Plzně, p.o.
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V.

U kl ádá

Radě MO Plzeň 1 zajistit zaslání přijatého usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 1 Odboru
evidence majetku MMP k projednání v orgánech města Plzně.
Termín: 31. 5. 2020
Zodpovídá: Ing. Helena Řežábová, starostka MO Plzeň
1

č. 176
Zastupitelstvo MO Plzeň 1
vědomí

I.

Bere na

1.

Žádost společnosti PROPERTY ŽLUTICKÁ PLZEŇ s.r.o., IČO 29074533, se
sídlem Sluneční 984/27, 312 00 Plzeň, o:
a) pronájem části pozemku parc. č. 1609/187 v k.ú. Bolevec o výměře cca 75 m2
z celkové výměry 1121 m2 ,
b) pronájem části pozemku parc.č. 3767 v k.ú. Bolevec o výměře 891 m2
z celkové výměry 6888 m2 ,
c) následný prodej dosud geometricky neoddělené části pozemku parc. č. 3767
v k.ú. Bolevec,
a to vše z důvodu výstavby příjezdové komunikace a parkovacích stání v souvislosti se
stavbou „Stavební úpravy a nástavba stávajícího objektu za účelem výstavby
bytového domu Plzeň, Bolevec, Žlutická“ na pozemku parc. č. 3763 v k.ú. Plzeň, ve
vlastnictví žadatele.

2.

Skutečnost, že pozemek parc. č. 3767 v k.ú. Bolevec je v souladu s přílohou č. 3
Statutu města Plzně svěřen do trvalé správy MO Plzeň 1.

3.

Uzavřenou nájemní smlouvu č. 2019/003212 ze dne 16. 5. 2019 mezi MO Plzeň 1
a společností PROPERTY ŽLUTICKÁ PLZEŇ s.r.o., IČO 29074533, jejímž
předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 3767 v k.ú. Bolevec o výměře 154,6
m2 z 6888 m2 za účelem zařízení staveniště a staveništní dopravy k objektu stavby
„Stavební úpravy a nástavba stávajícího objektu za účelem výstavby bytového domu
Plzeň, Bolevec, Žlutická“ /Příloha č. 1/.

4. Stanovisko TÚ MMP kterým:
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a) souhlasí s pronájmem částí pozemků parc. č. 1609/187 a 3767 oba v k. ú.
Bolevec,
b) souhlasí s prodejem části pozemku parc. č. 3767 v k. ú. Bolevec,
c) souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod dopravní
infrastruktury na pozemcích parc.č. 3767 a 1609/187 v k. ú. Bolevec do majetku
města Plzně, do správy SVSMP, a to za stanovených podmínek,
d) požaduje zřízení práva služebnosti za účelem umístění, provozování a údržby
zařízení veřejného osvětlení.
Usnesení RMO Plzeň 1 ze dne 6. 5. 2020, týkající se:
- uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2019/003212,
- zřízení práva služebnosti za účelem umístění, provozování a údržby zařízení
veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 3767 v k.ú. Bolevec,
- pronájmu části pozemku parc.č. 1609/187 v k.ú. Bolevec,
- prodeje dosud geometricky neoddělené části pozemku parc. č. 3767
v k.ú. Bolevec,
- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod dopravní infrastruktury.

5.

II.

Souhlasí

1.

s prodejem dosud geometricky neoddělené části pozemku parc. č. 3767
v k.ú. Bolevec společnosti PROPERTY ŽLUTICKÁ PLZEŇ s.r.o., IČO 29074533,
se sídlem Sluneční 984/27, 312 00 Plzeň, a to na základě zpracovaného
geometrického plánu pro rozdělení pozemků po dokončení stavby parkovacích stání
a příjezdové komunikace a s následným vyjmutím této dosud geometricky
neoddělené části pozemku parc. č. 3767 v k.ú. Bolevec z trvalé správy MO Plzeň 1
vedené v Příloze č. 3 Statutu města Plzně, přičemž rozsah budoucího prodeje je
zřejmý ze situace č. 4 /Příloha č. 3/, neboť požadavkem MO Plzeň 1 je ponechání 5
ks nově vybudovaných parkovacích míst plně veřejných jako náhradu za zrušená
parkovací místa na pozemku parc. č. 1609/187 v k.ú. Bolevec.

2.

s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí kupní na převod dopravní infrastruktury
(příjezdová komunikace, parkovací stání a chodníky) vybudované na pozemcích
parc. č. 3767 a parc. č. 1609/187 oba v k.ú. Bolevec do majetku města Plzně,
do správy SVSMP, a to za podmínek stanovených TÚ MMP.

III.

U kl ádá

Radě MO Plzeň 1
zajistit zaslání přijatého usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 1 Odboru evidence majetku
MMP a Odboru prodeje majetku MMP k projednání v orgánech města Plzně.
Termín: 31. 5. 2020

Zodpovídá:
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Andrea Šlechtová

č. 177
Zastupitelstvo MO Plzeň 1
Bere na

vědomí

Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1

č. 178
Zastupitelstvo MO Plzeň 1
Informativní zprávy:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Vyhodnocení zimní údržby na území MO Plzeň 1 v období 2019/2020
Stanovisko Rady MO Plzeň 1 ke zveřejňování zápisů z komisí Rady MO Plzeň 1 na
webových stránkách MO Plzeň 1
Informativní zprávy o činnosti jednotek sboru dobrovolných hasičů MO Plzeň 1 –
JSDH Bolevec a JSDH Bílá Hora, za rok 2019
Dopis (e-mail) od pí Petry Horváthové – anketa králík
Dopis p. Vladimíra Štveráka, předsedy výboru SVJ
Dopis pí Veroniky Sunové, Lidská práva bez hranic, z. s. Koronavirus a dezinformace
čínského režimu
Informace o změně termínu na uvedení stavby „I/20 Plzeň Studentská II. etapa“ do
provozu
Opatření realizovaná MO Plzeň 1 v souvislosti s krizovou situací týkající se šíření
nemoci Covid – 19
Studie možností zlepšení vodohospodářské bilance v povodí Boleveckého rybníka

č. 179
Zastupitelstvo MO Plzeň 1
I.

Schvaluj e
změnu Jednacího řádu ZMO Plzeň 1 spočívající v doplnění Článku 4 odstavce (2)
o následující text umístěný na konec článku:
„Členové ZMO Plzeň 1 předkládají materiály k zařazení do programu nejpozději
do 17:00 hodin 9. dne před konáním ZMO Plzeň 1 Organizačnímu odboru ÚMO
Plzeň 1. Materiály musí být předloženy v podobě dle vzoru v příloze č. 2 tohoto
jednacího řádu a splňovat veškeré náležitosti stanovené tímto jednacím řádem.“
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II.

U kl á d á
Tajemníkovi ÚMO Plzeň 1
zapracovat schválenou změnu do Jednacího řádu ZMO Plzeň 1 dle bodu I. tohoto
usnesení.
Termín: 29. 5. 2020

Ing. Helena Řežábová

Mgr. Miroslav Brabec

starostka MO Plzeň 1

1. místostarosta MO Plzeň 1

Mgr. Ilona Jehličková

Jiří Uhlík, MBA

2. místostarostka MO Plzeň 1

3. místostarosta MO Plzeň 1
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