Vyhláška č. 14/2011, o změnách a doplnění vyhlášky č. 8/2001, Statut města,
ve znění vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009 a 3/2010

VYHLÁŠKA

Z ASTUPITELSTVA MĚSTA P LZNĚ
č. 14/2011

Zastupitelstvo města Plzně svým usnesením č. 613 ze dne 8. prosince
2011 schválilo podle čl. 104 odst. 3 Ústavy České republiky č. 1/1993 Sb. a
§ 130 a následujících zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, tuto obecně
závaznou vyhlášku:

O ZMĚNÁCH A DOPLNĚNÍ VYHLÁŠKY STATUTÁRNÍHO
MĚSTA P LZNĚ Č . 8/2001, S TATUT MĚSTA

Článek 1
Změny a doplnění Statutu města
Vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, ve znění vyhlášky
č. 12/2002, vyhlášky č. 3/2004, vyhlášky č. 20/2004, vyhlášky č. 17/2005, vyhlášky
č. 14/2006, vyhlášky č. 20/2006, vyhlášky č. 1/2009 a vyhlášky č. 3/2010 se mění a
doplňuje takto:
1.

V čl. 4 odst. 3 písmeno a) včetně poznámky pod čarou č. 2) zní:

„a) volí starostu a místostarosty a stanoví dělbu působnosti mezi nimi, volí další
členy rady obvodu, stanoví počet dlouhodobě uvolněných členů
zastupitelstva obvodu, zřizuje výbory jako své kontrolní a iniciativní orgány a
zřizuje organizační složky obvodu za účelem plnění úkolů v samostatné
působnosti obvodu2;
2 § 23 a 24 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.“.
2. V čl. 6 odst. 2 písm. e) se za slova „řídí městskou policii“ vkládají slova „ ,
pokud zastupitelstvo města nepověří řízením městské policie jiného člena
zastupitelstva města,“.
3. V čl. 19 odst. 1 písm. a) se za slovy „školského rejstříku“ písmeno „a“ nahrazuje
čárkou a za slova „podle zvláštního zákona“ se vkládají slova „a stanovují jim plat“.
4.

Článek 28a včetně nadpisu zní:
„Článek 28a
Příjmy rozpočtu

(1) Do rozpočtu jsou zahrnuty pouze ty příjmy, u kterých existuje buď smluvní
ujednání nebo objektivní předpoklady pro jejich začlenění do rozpočtu.
(2) Příjmy města tvoří
a) výnosy daní nebo podíly na nich podle zvláštního zákona,
b) příjmy z vlastního majetku a majetkových práv,
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příjmy z výsledků vlastní činnosti,
příjmy z hospodářské činnosti právnických osob, pokud jsou podle zvláštních
zákonů příjmem obce, která organizaci zřídila nebo založila,
e) výnosy z místních poplatků podle zvláštního zákona, pro něž jsou správcem
orgány celoměstské,
f) příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonu státní správy, k nimž
jsou orgány celoměstské pověřeny podle zvláštních předpisů a podle Statutu,
zejména ze správních poplatků z této činnosti, příjmy z vybraných pokut a
odvodů uložených v pravomoci celoměstských orgánů podle zvláštních
předpisů,
g) dotace ze státního rozpočtu, rozpočtu kraje, Národního fondu, státních fondů
či zahraničních fondů a jiných zdrojů,
h) podíl státního příspěvku na částečnou úhradu nákladů výkonu přenesené
působnosti,
i) prostředky získané správní činností ostatních orgánů státní správy, např. jimi
ukládaných pokut a jiných peněžních odvodů a sankcí, jestliže jsou podle
zvláštních předpisů příjmem obce,
j) peněžité dary a příspěvky a jiné příjmy podle zvláštních zákonů.
(3) Zdrojem financování města jsou dále úvěry, půjčky, návratné finanční
výpomoci a prostředky vlastních účelových fondů.
(4) Žádost o účelovou dotaci z prostředků státního rozpočtu, prostředků z
fondů Evropské unie, Národního fondu, popřípadě jiných zdrojů ze zahraničí, ze
státních fondů, z rozpočtu kraje lze podat pouze prostřednictvím města, nestanoví-li
zvláštní zákon jinak. O přijetí dotace, včetně jejího použití, rozhodují orgány
s celoměstskou působností.
(5) Příjmy rozpočtu městských obvodů tvoří:
a) výnosy z místních poplatků podle zvláštního zákona, pro něž jsou správcem
orgány obvodu,
b) příjmy z majetku města jim svěřeného do trvalé správy podle přílohy č. 3
s výjimkou výnosu z jeho prodeje,
c) příjmy z pronájmu městského majetku, o jehož pronájmu orgány obvodu
rozhodují, pokud zastupitelstvo města nerozhodlo, že se jedná o příjem
rozpočtu celoměstských orgánů,
d) příjmy z pronájmu pozemků ke zřízení trvalé stavby nebo jinému podobnému
účelu omezujícímu možnosti budoucího jiného využití pozemku městem,
rozhodovaly-li o pronájmu celoměstské orgány,
e) příjmy z vlastní činnosti obvodu,
f) dary, výnosy sbírek a loterií organizovaných nebo povolovaných městskými
obvody,
g) odvody výtěžků z provozování loterií a jiných podobných her podle zvláštního
zákona,
h) příjmy z vlastní správní činnosti včetně příjmů z výkonu státní správy, k nimž
jsou městské obvody pověřeny podle zvláštních právních předpisů a podle
Statutu, zejména ze správních poplatků z této činnosti, příjmy z vybraných
pokut a odvodů uložených v pravomoci městských obvodů podle zvláštních
předpisů,
c)
d)
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příjmy schválené zastupitelstvem města v rámci finančního vztahu rozpočtu
města k městským obvodům tzn.
1. podíl na výnosech daně z přidané hodnoty a daně z příjmů fyzických osob
ze závislé činnosti vybraných státem za běžný rok, převáděných městu
podle zvláštního zákona, a to ve výši stanovené zastupitelstvem města pro
každý rozpočtový rok samostatně
2. podíl na státním příspěvku na částečnou úhradu nákladů výkonu
přenesené působnosti,
a to včetně příslušenství, smluvních pokut a náhrad bezdůvodného obohacení za
dobu, po níž orgány městského obvodu jménem města podle Statutu rozhodují
nebo rozhodovaly.
(6) Zdrojem financování městského obvodu jsou dále prostředky vlastních
účelových fondů. Přijetí půjčky, úvěru nebo návratné finanční výpomoci v rozpočtu
městského obvodu, musí schválit zastupitelstvo města.
(7) Do rozpočtu městských obvodů mohou být zapracovány další prostředky,
které rozhodnutím celoměstských orgánů jsou určeny k úhradě výdajů městského
obvodu, přičemž stanovený účel použití je pro městský obvod závazný.
(8) Zastupitelstvo města Plzně může snížit městskému obvodu v průběhu roku
jeho vlastní příjmy v případech:
a) je-li zřejmé, že je ohroženo plnění rozpočtu města, a jen při pečlivém zvážení
dopadů na plnění rozpočtu městského obvodu,
b) je-li zjištěno špatné hospodaření městského obvodu.
(9) V případě stanovení příjmů či jiných zdrojů rozpočtu městského obvodu
nebo jejich změn, jejichž schválení je dle Statutu v pravomoci zastupitelstva města,
jsou orgány městského obvodu povinny tyto skutečnosti neprodleně po oznámení
rozhodnutí zastupitelstva města projednat a zajistit v rámci rozpočtu příslušného
městského obvodu dodržení zásady vyrovnanosti rozpočtu.“.
i)

5. V čl. 33 odst. 1 se zrušuje věta: „V nutných a neodkladných případech může
vyhlášku přijmout též rada města, taková vyhláška však pozbývá platnosti, nebude-li
schválena na nejbližším zasedání zastupitelstva města.“.
6. V čl. 35 odst. 3 se za slovo „vlajkami“ vkládají slova včetně poznámky pod
čarou č. 22a „ , s výjimkou státní vlajky22a“
22a Pro užití státní vlajky platí pravidla obsažená v zákoně č. 352/2001 Sb., o
užívání státních symbolů České republiky.“.
7. V příloze č. 3, čl. 1 bodu 4 se za slova „občerstvení s terasou“ vkládají slova „č.p.
1986“.
8.

V příloze č. 3, čl. 1 bodu 5 se slova „č.p. 1827“ nahrazují slovy „č.e. 1827E“.

9. V příloze č. 3, čl. 1 bodu 8 se za slova „Nad Priorem“ vkládají slova „sestávající
z budovy č.p. 2138“ a za slova „p.č. 2784/4“ se vkládají slova „p.č. 2784/8,“.
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10. V příloze č. 3, čl. 1 bodu 13 se slova „p.č. 3585“ nahrazují slovy „p.č. 3585/1 a
p.č. 3585/2,“.
11. V příloze č. 3, čl. 1 bodu 22 se slova „p.č. 3530“ nahrazují slovy „p.č. 3530/1 a
p.č. 3530/2,“.
12.

V příloze č. 3, čl. 1 se za bod 23 vkládá nový bod 24 ve znění:

„24. Nebytová jednotka č. 1057/1 v budově sestávající z domu č.p. 1057 Hodonínská
53 a z domu č. p. 1058 Hodonínská 55 na pozemcích p. č. 11102/150 a p. č. 11102/151,
v k.ú. Plzeň.“.
13.

V příloze č. 3, čl. 2 bod 2 zní:

„2. Budova požární zbrojnice - Koterovská náves 15, č.p. 27 s pozemky p.č. 127 a p.č.
128 k.ú. Koterov.“:
14.

V příloze č. 3, čl. 2 bodu 3 se za slovo „Hradiště“ vkládají slova „u Plzně“.

15.

V příloze č. 3, čl. 2 bodu 6 se za slovo „Hradiště“ vkládají slova „u Plzně“.

16.

V příloze č. 3, čl. 2 bodu 10 se slova „č.p. 1755“ nahrazují slovy „č.e. 1755E“.

17. V příloze č. 3, čl. 2 bodu 19 se slova „část p.č. 1869/4 díl „A““ nahrazují slovy
„p.č. 1869/4,“.
18.

V příloze č. 3, čl. 2 se za bod 22 vkládají nové body 23 a 24 ve znění:

„23. Budova Koterovská 160, č.p. 407 na pozemku p. č.1153/36 a pozemky p.
č.1153/36 a p. č. 1153/22, vše v k.ú. Hradiště u Plzně.
24. Pozemek patřící k 2. mateřské škole U Hvězdárny 26, p.č. 3962/2 díl „A“, k.ú.
Plzeň.“.
19.

V příloze č. 3, čl. 3 se bod 18 označuje jako bod 17.

20.

V příloze č. 3, čl. 3 bodu 17 se za slova „p.č. 10197“ vkládají slova „ , k.ú. Plzeň,“.

21.

V příloze č. 3, čl. 3 se bod 19 zrušuje.

Dosavadní body 20 až 43 se označují jako body 18 až 41.
22.

V příloze č. 3, čl. 3 bodu 19 se slova „čp.1304“ nahrazuje slovy „č.e. 1763E“.
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23. V příloze č. 3, čl. 3 bodu 20 se slova „(Terezie Brzkové), objekt čp.1758“
nahrazuje slovy „objekt č.e. 1758E“.
24. V příloze č. 3, čl. 3 bodu 21 se slova „Pobřežní (U Pekla), objekt bez čp.“
nahrazují slovy „sady Pětatřicátníků, objekt č.e. 1761E“.
25.

V příloze č. 3, čl. 3 bodu 22 se slova „čp. 1760“ nahrazují slovy „č.e. 1760E“.

26.

V příloze č. 3, čl. 3 bodu 23 se slova „Pallova 1“ nahrazují slovy „Pražská 25“.

27.

V příloze č. 3, čl. 4 bodu 2 se za číslo „10“ vkládá písmeno „E“.

28. V příloze č. 3, čl. 4 bodu 4 se za slova „Zemědělské nám.“ vkládají slova „3A,
č.p. 169“.
29. V příloze č. 3, čl. 4 bodu 5 se za slova „Požární zbrojnice“ vkládají slova
„Staroveská 7, č.p. 26“.
30.

V příloze č. 3, čl. 6 bodu 1 se za slova „k.ú. Litice“ vkládají slova „u Plzně“.

31.

V příloze č. 3, čl. 6 bodu 2 se za slova „k.ú. Litice“ vkládají slova „u Plzně“.

32.

V příloze č. 3, čl. 7 bodu 1 se za slova „k.ú. Radčice“ vkládají slova „u Plzně“.

33.

V příloze č. 3, čl. 7 bodu 2 se za slova „k.ú. Radčice“ vkládají slova „u Plzně“.

34.

V příloze č. 3, čl. 7 bodu 3 se za slova „k.ú. Radčice“ vkládají slova „u Plzně“.

35.

V příloze č. 3, čl. 7 bodu 4 se za slova „k.ú. Radčice“ vkládají slova „u Plzně“.

36.

V příloze č. 3, čl. 7 bodu 5 se za slova „k.ú. Radčice“ vkládají slova „u Plzně“.

37.

V příloze č. 3, čl. 8 bod 1 zní:

„1. Budova požární zbrojnice K Cihelnám 28, č.p. 719 s pozemky p.č. 122/1 a p.č.
122/4 k.ú. Černice.“.

~5~

Vyhláška č. 14/2011, o změnách a doplnění vyhlášky č. 8/2001, Statut města,
ve znění vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009 a 3/2010

38. V příloze č. 3, čl. 8 bodu 6 se za slova „Objekt Veská 11,“ vkládají slova
„Heřmánková 10,“.
39. příloze č. 3, čl. 9 bodu 1 se za slova „Plzeň 9-Malesice,“ vkládají slova
„Chotíkovská 14,“.
40. V příloze č. 3, čl. 9 bodu 2 se slova „ p.č. 11 a 12“ nahrazují slovy „p.č. 11/1 a
11/2,“.
41.

V příloze č. 3, čl. 9 se body 3 a 4 zrušují.

Dosavadní bod 5 se označuje jako bod 3.
42.

V příloze č. 3, čl. 10 bodu 2 se za slovo „Budova“ vkládají slova „K Návsi 4,“.

43.

V příloze č. 3, čl. 10 se za bod 3 vkládá nový bod 4 ve znění:

„4. Areál mateřské školy Ke Křížku 19, sestávající z budovy Lhota č.p. 372
s pozemkem p.č. 527/172 a pozemku p.č. 527/81, vše k.ú. Lhota u Dobřan.“.

Článek 2
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Řízení a jiné rozhodovací procesy v samostatné působnosti statutárního
města Plzně, zahájené a neukončené před účinností této obecně závazné vyhlášky, se
ukončí podle Statutu města ve znění této vyhlášky. Orgány řízení dosud provádějící
předají všechny neuzavřené věci orgánům nově příslušným do 30 dnů po účinnosti
této vyhlášky a ve stejné lhůtě budou o tomto postoupení písemně informovat
všechny osoby, v jejichž záležitosti se příslušné řízení vede.
(2) Správní, daňová a jiná řízení v přenesené působnosti orgánů města,
zahájená před účinností této obecně závazné vyhlášky, se dokončí podle dosavadních
předpisů, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.
(4) Magistrát se zmocňuje k vydání úplného znění Statutu města.
(5) Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. ledna 2012.

Mgr. Martin Baxa
primátor města

Bc. Eva Herinková
náměstkyně primátora
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D ŮVODOVÁ ZPRÁVA
I. O BECNÁ

ČÁST

Předkládaná novela Statutu města (dále jen „Statut“) reaguje zejména na změny
celostátní legislativy z průběhu roku 2010 a 2011.
Obsahem novely je dále úprava přílohy č. 3, která vymezuje majetek svěřený
městským obvodům do jejich trvalé správy.

II. Z VLÁŠTNÍ

ČÁST

K článku 1
K bodu 1.:
Dle § 24 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
vzniká organizační složka územního samosprávného celku rozhodnutím
zastupitelstva územního samosprávného celku. Ustanovení čl. 4 odst. 3 písm. a) bylo
upraveno v duchu zmíněného ustanovení § 24 zákona č. 250/2000 Sb.
K bodu 2.:
Uvedení do souladu čl. 6 odst. 2 písm. e) Statutu s § 3 zákona č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii.
K bodu 3.:
Stanovení platu ředitele školské právnické osoby je dle § 129 školského zákona
č. 561/2004 Sb. spojeno s jeho jmenováním do funkce. Na to reaguje doplnění čl. 19
odst. 1 písm. a) Statutu, které pouze potvrzuje stávající stav, kdy o platu ředitelů
školských právnických osob rozhodují orgány celoměstské.
K bodu 4.:
V čl. 28a odst. 5 písm. i) bodu 2 se vypouští podíl na dotaci na státní sociální dávky,
neboť dotace na státní sociální dávky není již schvalována v rámci finančního vztahu
jako podíl na celkových příjmech z dotace, ale je přidělována na základě rozpočtového
opatření schvalovaného celoměstskými orgány dle potřeb jednotlivých obvodů.
Ostatní změny v čl. 28a jsou formálního charakteru, kdy dochází k uvedení
ustanovení tohoto článku do souladu s ustanoveními zákona, zejména pak s § 7
zákona č. 250/2000 Sb.
K bodu 5.:
Ústava ČR ani zákon nepřiznávají radě obce pravomoc k přijetí obecně závazné
vyhlášky obce.
K bodu 6.:
Změnou čl. 35 odst. 3 dochází k uvedení tohoto ustanovení Statutu do souladu se
zákonem č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky, který stanoví
mimo jiné pravidla pro užívání státní vlajky.
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K bodům 7. až 43.:
Jedná se o změny v příloze č. 3 Statutu. V případě věcných změn se jedná o změny,
které již byly schváleny samostatnými usneseními Zastupitelstva města Plzně.
V ostatních případech se jedná o formální změny jako např. reakce na změnu názvu
katastrálního území, reakce na změnu čísla budovy apod.

K článku 2
Standardní intertemporální ustanovení, řešící přechod na novou dělbu působností
obvyklou metodou, u přenesené působnosti však s výhradou možného odlišného
ustanovení ve zvláštních zákonech.
S ohledem na význam právního předpisu, jakým Statut města je, se magistrát
zmocňuje k vydání úplného znění Statutu města.
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