Zastupitelstvo městského obvodu
Plzeň 10 - Lhota

Zdena Hončarová
starostka

NÁVRH USNESENÍ
Č.: Statut

pro zasedání dne: 12.9.2022

Ve věci: Novela Statutu města Plzně
___________________________________________________________
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 10 - Lhota
k návrhu starostky po projednání:
__
I.

Bere na vědomí
návrh novely obecně závazné vyhlášky města – Statutu města Plzně
zpracovaný magistrátem města

II.

Souhlasí
s návrhem novely Statutu města Plzeň v plném znění.

II.

Ukládá
starostce seznámit odbor právní s tímto usnesením.
termín: 30.9.2022

Zprávu předkládá:

Hončarová

starostka

Zprávu zpracoval dne:

4.9.2022

Hončarová
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA
k návrhu usnesení ze zasedání ZMO dne 12.9.2022
ve věci Novela Statutu města
1. Název problému a jeho charakteristika
Požadavek Magistrátu města Plzně o projednání návrhu novely Statutu města Plzně
v zastupitelstvech městských obvodů a o případné vyjádření připomínek.
2. Konstatování současného stavu a jeho analýza
Předkládaná novela Statutu města (dále jen „Statut“) nepřináší žádné změny v dělbě kompetencí
mezi orgány celoměstskými a orgány městských obvodů, vyjma centralizace rozhodování o
zřízení a rušení věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví města. Novela dále jako
tradičně přináší změny v příloze č. 3, která vymezuje majetek svěřený městským obvodům do
jejich trvalé správy. Ostatní změny jsou formálního charakteru a směřují k upřesnění stávajícího
textu.

K článku 1
K bodu 1.:
Doplnění zákazu zatěžování nemovitých věcí v trvalé správě městských obvodů o věcná
břemena souvisí s navrženou úpravou v čl. 30 odst. 11.
Následující doplnění textu nijak nemění rozdělení pravomocí, ani pravidla pro svěření majetku
do trvalé správy městským obvodům, ale výslovně zmiňuje, a tedy i utvrzuje zavedenou praxi.
Připouští se svěřování i jen části (součásti) nemovité věci (např. jen část pozemku nebo jen
stavba bez pozemku nebo jen pozemek bez stavby), ale pouze v případě, že je tak výslovně
uvedeno ve Statutu. Jinak platí, že se svěřuje pozemek včetně všech jeho součástí.
K bodu 2.:
Oprava formulační nesprávnosti.
K bodu 3.:
Reakce na podnět vznesený ze strany městského obvodu Plzeň 4.
Hlavním důvodem pro akceptaci tohoto podnětu je velmi malá četnost případů
týkajících se zřizování a rušení věcných břemen na nemovitostech svěřených
obvodům do správy přílohou č. 3 Statutu a s tím související malé zkušenosti s touto
agendou na úrovni městských obvodů.
Dalším důvodem je snaha o zjednodušení postupu při zřizování věcných břemen zasahujících na
více nemovitých věcí ve vlastnictví města, kdy některé z nich jsou v trvalé správě městského
obvodu a některé nikoli. Podle stávajícího znění Statutu města rozhodují v takovém případě
odlišné orgány a uzavírají se dvě smlouvy.
K bodu 4.:
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Navrhuje se vypustit povinnost předkladatele návrhu usnesení na poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu města přikládat k návrhu rovněž přehled dotací, příspěvků a darů
poskytnutých potenciálnímu příjemci ze strany městem zřízených nadací a nadačních fondů.
Důvodem pro vypuštění je zejména skutečnost, že město se tento přehled dozvídá zpětně až na
základě výroční zprávy nadace nebo nadačního fondu. Kromě toho je třeba vzít v potaz to, že
nadace a nadační fondy jsou právnické osoby odlišné od města (na rozdíl od městských
obvodů). V neposlední řadě lze konstatovat, že počet městských nadací a nadačních fondů
významně poklesl, když v současné době existují pouze dvě městem založené nadace (Nadace
700 let města Plzně a Nadace sportující mládeže) a jeden městem založený nadační fond
(Nadační fond Zelený poklad). Navrhuje se proto nově předkládat pouze přehled dotací,
příspěvků a darů poskytnutých navrhovanému příjemci z rozpočtu města a městských obvodů.
K bodům 5. až 7.:
Změny ve vymezení trvalé správy městských obvodů.

K článku 2
Standardní intertemporální ustanovení řešící změnu ve správě městského majetku.
Účinnost je stanovena na den 1. ledna 2023.
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