DŮV ODOVÁ Z PRÁVA

Splněná usnesení ZMP:
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Přestavba křižovatky Rondel – Karlovarská
Prodej pozemku p. č. 2784/10 v k. ú. Bolevec společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
Prodej bloku „G“ v plzeňské lokalitě Sylván po jednotkách (Brněnská č. or. 61, Brněnská č. or.
63 a č. or. 65, Sedlecká č. or. 7, Sedlecká č. or. 9)
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Směna pozemků v k. ú. Valcha mezi městem Plzní a FO zaps. na LV č. 429 pro k. ú. Valcha
Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 2516/21 k. ú. Doubravka
Svěření pozemku p. č. st. 199, jehož součástí je stavba Litice č. p. 219, Klatovská 241 a pozemku
p. č. 27/1, vše k. ú. Litice u Plzně do trvalé správy městského obvodu Plzeň 6 - Litice
Prodej pozemku p. č. 5488/15, jehož součástí je stavba bez čp/če, a pozemku p. č. 5488/35, jehož
součástí je stavba bez čp/če, vše v k. ú. Plzeň
Uzavření smluvních vztahů s Plzeňským krajem souvisejících s darem nově vzniklého pozemku
parc. č. 2220/23, k. ú. Doubravka
Konečné vypořádání pozemků dotčených výstavbou „6. fáze/bytové domy“ v k. ú. Valcha,
v lokalitě „Nová Valcha“, formou prodeje
Prodej nově vzniklých pozemků p. č. 2139/7 až p. č. 2139/10, p. č. 2139/13 až p . č. 2139/23,
p. č. 2139/31 až p. č. 2139/45, p. č. 2139/47, vše v k. ú. Skvrňany a nově vzniklého pozemku
p. č. 1490/2 v k. ú. Křimice
Vyjmutí pozemku p. č. 13046, k. ú. Plzeň, jehož součástí je stavba Jižní Předměstí č. e. 1763
(objekt veřejného WC – U Borského parku) z trvalé správy městského obvodu Plzeň 3 a schválení
demolice tohoto objektu
Schválení demolice objektu V Lomech 13, který je součástí pozemku p. č. 1366/2 k. ú. Bolevec,
vyjmutí tohoto objektu z trvalé správy městského obvodu Plzeň 1 a zrušení usnesení ZM P č. 113
ze dne 18. 3. 2019
Uzavření dodatků č. 3 ke SBSK a č. 2 k Dohodě o společném postupu 3.–4.fáze a zbývajících fází
výst. Nová Valcha se spol. Valcha Property Development a. s. v souvislosti s řešením důsledků
koronakrize vyvolané „COVID–19“
Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebnosti se spol. TBT INVEST
s. r. o. v souvislosti s řešením důsledků koronavirové krize vyvolané onemocněním „COVID – 19“
Uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě a smlouvě o zřízení služebností se spol. SCONTO
Immobilien s. r. o. v souvislosti s řešením důsledků koronavirové krize vyvolané onemocněním
„COVID – 19“
Směna a výkup pozemků v k. ú. Černice se společností IKO stavby s. r. o. a záměr prodeje
městských pozemků v k. ú. Černice společnosti GAM E SportsCenter s. r. o.
Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 823/14 k. ú. Lhota u Dobřan
Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 823/10 k. ú. Lhota u Dobřan
Uznání vydržení vlastnického práva k pozemku p. č. 1560/30 v k. ú. Litice u Plzně
Opakovaná žádost o dotaci z OPŽP na projekt „4. ZŠ – rekonstrukce střech (zelené střechy)“
Žádost o dotaci z OPŽP na projekt „Varovný informační systém obyvatelstva v Plzni“
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Volba přísedících Okresního soudu Plzeň-město
Poskytnutí individuálních neinvestičních dotací z rozpočtu Kanceláře primátora M P
Žádost o dotaci z Operačního programu výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt „M ístní akční
plán rozvoje vzdělávání III v území ORP Plzeň“
Partnerství města Plzně s mezinárodní nadací Liberation Route Europe
Rozpočtová opatření pro rok 2020 a 2021
Přijetí podpory ze SFŽP ČR na nákup elektromobilu a dobíjecí stanice
Zrušení vyhlášky č.10/2019, o místním poplatku z pobytu a záměr poskytnutí darů plátcům tohoto
poplatku jako opatření pro zmírnění negativních dopadů kor. krize pro provozovatele ubytovacích
zařízení na území města Plzně
Dohoda o ukončení smlouvy o poskytnutí investiční dotace
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Akční plán na rok 2021 ke Strategickému plánu města Plzně
Výpověď ze Smlouvy o úhradě části manipulačního poplatku za první pořízení Plzeňské karty
za občany seniory
Žádost 27. mateřské školy o uvolnění finančních prostředků z FŽP M P na projekt „Školkové
zahrádky zdraví a radosti“
Žádost 27. mateřské školy o uvolnění finančních prostředků z FŽP M P na projekt „Školkové
zahrádky pro zdraví a radost“
Žádost spolku Svoboda zvířat Plzeň, z. s. o poskytnutí dotace z FŽP M P na projekt „Vydání
Zpravodajů I-IV Svobody zvířat Plzeň za rok 2021“
Žádost společnosti Techmania Science Center, o. p. s. o poskytnutí dotace z FŽP M P na projekt
„Zelená Techmania III.“
Poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu na podporu, rozvoj a prezentaci
celoroční umělecké a kulturní činnosti na rok 2021
Žádost o odpuštění sankčních poplatků za nenaplnění smluvně stanovených kategorií povinných
kulturních akcí v roce 2020 společnosti M ĚŠŤANSKÁ BESEDA PLZEŇ s. r. o. v důsledku
koronavirové krize
Poskytnutí dotací z rozpočtu BEZP M M P – provozní transfery jiným organizacím a veřejným
rozpočtům na rok 2021 a uzavření veřejnoprávních smluv s těmito žadateli
Rozpočtové opatření pro základní školy v Plzni na opravu, údržbu a výstavbu sportovišť v roce 2021
Poskytnutí peněžitého daru Společenství vlastníků Vrbovecká 6, 8, 10 v Plzni a uzavření darovací
smlouvy
Ponechání pozemků p. č. st. 3334 a p. č. 994/29 a části pozemku p. č. 2253/2, vše v k. ú. Valcha,
v majetku města Plzně
Ponechání pozemků v k. ú. Lobzy v majetku města Plzně
Ponechání pozemku p. č. 582/2 v k. ú. Radčice u Plzně v majetku města Plzně
Projednání souhlasu s demolicí objektů v rámci stavby „Plzeň – Velký Bolevecký rybník, úprava
prostoru v areálu OSTENDE“
Projednání petice proti pozemní komunikaci – plánované propojce ul. Na Růžku, mezi ul.
Koterovská a plánovanou silnicí I/20
Schválení nového Jednacího řádu Zastupitelstva města Plzně (materiál přijde na stůl)
Schválení změny „Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti“ - verze únor 2021.
Podání ŽOD do OP PIK 2014-2020, Služby infrastruktury, VIII. výzva pro projekt ”Pořízení
vybavení pro vědeckotechnický park TechTower“
Přijetí dotace z M M R ČR z dotačního programu „Národní program podpory cestovního ruchu
v regionech 2016–2020“ pro organizaci Plzeň – TURISM US, p. o.

Prodlužovaná usnesení ZMP:
- usn. č. 441/III ze dne 06. 09. 2018 s termínem do 01. 03. 2021
Bc. Šlouf: Výkup pozemku parc. č. 10920/18, k. ú. Plzeň, z vlastnictví fyzické osoby, do majetku města Plzně
M gr. Šneberková: K uzavření kupní smlouvy s FO se váže smluvní podmínka, že bude odstraněna stavba nacházející se na
pozemku a odstraněna i stavební suť – pozemek bude předám čistý a uklizený. Kupní smlouvu nelze uzavřít, neboť FO odstranil
pouze stavbu, ale stavební suť neuklidil, a to přes opakované výzvy města. V jednání s FO v dané věci probíhají.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 01. 02. 2023.
- usn. č. 402/III ze dne 21. 10. 2019 s termínem do 05. 03. 2021
Bc. Šlouf: Uzavření kupní smlouvy v souvislosti s vypořádáním stavby „III/18019 Rekonstrukce Letkovské ulice Plzeň –
Božkov“ – fyzická osoba
M gr. Šneberková: Vlastník po dlouhých jednáních nakonec odmítl kupní smlouvu uzavřít a věc byla předána k dalšímu řešení
na SVSM P. Usnesení bude třeba zrušit.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 15. 12. 2021.
- usn. č. 343/III ze dne 14. 09. 2020 s termínem do 28. 02. 2021
Bc. Šlouf: Výkup nově vzniklého pozemku parc. č. 898/39 v k. ú. Křimice dotčeného stavbou „Stezka pro chodce a cyklisty
podél Chebské ulice“ od společnosti BRUDER CZ s. r. o.
M gr. Šneberková: Geometrický plán, dle kterého byly odděleny části pozemků dotčené stavbou, nelze zapsat do katastru
nemovitostí. Z tohoto důvodu byl vyhotoven nový geometrický plán, dle kterého bude uzavřena kupní smlouva.
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 31. 12. 2021.
- usn. č. 362/III/1 ze dne 14. 09. 2020 s termínem do 28. 02. 2021
Bc. Šlouf: Svěření části pozemku p. č. 1609/90 k. ú. Bolevec a stavby, která bude součástí této části pozemku, vše k. ú. Bolevec
do trvalé správy městského obvodu Plzeň 1.
M gr. Eberlová: z důvodu, že nedošlo k výstavbě – předmětu svěření posunuto o dva roky.

Řeší se odstoupení od smlouvy ze strany městského obvodu se zhotovitelem v rámci akce: "Proměna vnitrobloku
KRAŠOVSKÁ – KAVÁRNA Plzeň, Bolevec, Krašovská",
Nositel doporučuje prodloužení termínu do 28. 02. 2023.

