Příloha č. 1 do ZMP 19. 1. 2012 PRIM/1
XXXXXXXXXXXXXXZXX jednání RMP:

Naformátováno: není zvýrazněné
Naformátováno: není zvýrazněné
Naformátováno: není zvýrazněné

Níže uvedené informace upozorňují na některá rozhodnutí rady města. Všechna přijatá
usnesení jsou k dispozici v aplikaci s adresou:
http://aplikace.plzen.XXXXXXXXXXXXXXXXXXeu/usneseni.
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14. prosince 2011:
Zadávací dokumentace pro zakázku na svoz komunálního odpadu byla schválena
Na základě výsledku Analýzy a návrhu dalšího postupu při řešení problematiky svozu
komunálního odpadu na území statutárního města Plzně, kterou nechala zpracovat společnost
Plzeňské komunální služby s.r.o., rozhodla městská rada 13. října 2011 o opětovném vypsání
a realizaci veřejné zakázky v souvislosti se zavedením a organizací celoměstského systému
nakládání s komunálním odpadem ve městě.
Na základě tohoto rozhodnutí provedly Plzeňské komunální služby, jako zadavatel, revizi
kvalifikační části zadávací dokumentace a po konzultaci s Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže a s ohledem na aktuální rozhodovací praxi tohoto úřadu dokumenty upravily.
Hlavním cílem bylo v úpravách reflektovat předchozí průběh neúspěšného zadávacího řízení a
dosáhnout kompromisu mezi požadavky zadavatele a nároky kladenými na spolehlivost
jednotlivých zájemců. Rada města Plzně schválila zadávací dokumentaci v takové formě,
která se snaží minimalizovat riziko selhání nového Integrovaného systému nakládání
s komunálním odpadem na území města Plzně jako celku výběrem dostatečně spolehlivých a
finančně stabilních zadavatelů.
Ředitelka 27. mateřské školy byla ze své pozice radou města odvolána
Rada města Plzně odvolala podle § 166 odst. 5 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),
v platném znění, pro závažné porušení a neplnění právních povinností vyplývajících
z vykonávané funkce, které bylo zjištěno inspekční činností České školní inspekce (ČŠI) a
kontrolou zřizovatele, ředitelku 27. mateřské školy, Dvořákova 4, příspěvkové organizace,
Bc. Martinu Průchovou.
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy MMP také porovnal výsledky předchozí Inspekční
zprávy ČŠI na 27. MŠ z ledna 2005, kdy mateřská škola byla vyhodnocena jako škola
s vynikající úrovní personálních podmínek, výchovně-vzdělávací činnost byla hodnocena jako
velmi dobrá a prokazatelně byl naplňován školní vzdělávací program.
Srovnáním výborného hodnocení z roku 2005 s výsledky inspekční činnosti v červnu 2011,
s výsledky šetření stížnosti ČŠI, se závěry kontrolních zjištění zřizovatele z veřejnosprávní
kontroly i četnou nespokojeností ze strany rodičů je zřejmé, že se v uvedené mateřské škole
zásadním způsobem zhoršila úroveň poskytovaného vzdělání. Bylo zjištěno, že ředitelka
školy nenaplňovala celou řadu svých povinností stanovených § 164 školského zákona.
Problematické jsou i placené doplňkové programy MŠ. Rodiče si podle zaslaných stížností
myslí, že je platí mateřské škole, avšak účetnictvím této MŠ vůbec neprochází, smluvně
nejsou řešeny právní vztahy mezi MŠ a o. s. Kangaroos. V organizaci řádně nefunguje vnitřní
kontrolní systém, účetnictví není vedeXXXXXXXXXXXXXXno správně, úplně a průkazně.
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5. ledna 2012:
Schválený dokument řeší, jak oživit centrum města
Návrh na oživení centra města schválili plzeňští radní. Dokument, jehož autory jsou
pracovníci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, hodnotí stav centrální oblasti a zároveň
navrhuje taková opatření, která povedou k jejímu zatraktivnění jak pro obyvatele města, tak
pro jeho návštěvníky. Materiál, který vznikal v letech 2010 a 2011, vycházel také z názorů
účastníků ankety.
Podnikatelský plán společnosti Parking Pilsen s.r.o. na rok 2012
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Parking Pilsen s.r.o. schválila předložený
podnikatelskXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXý plán společnosti této společnosti na rok
2012

Naformátováno: není zvýrazněné
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Události z programu primátora:
8. prosince 2011
 zasedání Zastupitelstva města Plzně
9. prosince 2011
 vánoční koncert Plzeňské filharmonie „Lučnica s Rybou poprvé v Plzni“
10. prosince 2011
 XIII. slovenské Vianoce
13. prosince 2011
 porada ředitelů základních škol a školních jídelen
 veletrh FINPEX 2011 - blok "Možnost součinnosti soukromých firem s realizací
projektu Plzeň 2015"
 slavnostní oceňování policistů a hasičů
 veletrh FINPEX 2011 - slavnostní galavečer
14. prosince 2011
 slavnostní otevření přeložky I/26 Plzeň - Nová Hospoda
 zasedání Rady města Plzně
 XI. vánoční posezení klubu PTP
15. prosince2011
 zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
19. prosince 2011
 vánoční setkání se členy Okresní hospodářské komory Plzeňsko
20. prosince 2011
 návštěva vybraných sociálních ústavů – Domov pro seniory „Kopretina“ a Domov se
zvláštním „Petrklíč“, Stacionář „Jitřenka“, Domov pro seniory sv. Jiří, Dům Naděje,
Domov sv. Františka
21. prosince 2011
 smuteční bohoslužba za Václava Havla
2. ledna 2012
 slavnostní zahájení Tříkrálové sbírky 2012
5. ledna 2012
 zasedání Rady města Plzně
9. ledna 2012
 zasedání pracovní skupiny k problematice organizace dopravy a parkování v centrální
oblasti města
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10. ledna 2012
 zasedání správní rady o. p. s. Plzeň 2015

12. ledna 2012
 návštěva SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara - beseda se studenty oboru
Veřejnosprávní činnost
 zasedání školské rady Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23
16. ledna 2012
 zasedání Koordinační skupiny EHMK 2015
 slavnostní předání cisterny Hasičskému záchrannému sboru Plzeňského kraje
17. ledna 2012
 slavnostní křest pamětní desky u příležitosti zahájení rekonstrukce a výstavby II. etapy
areálu Techmania
 prohlídka úpravny vody – Vodárna Plzeň, a.s.
18. ledna 2012
 vzpomínkové setkání a předání ocenění u příležitosti připomenutí 70. výročí
transportů židovských obyvatel Plzeňska do Terezína v lednu 1942
 vernisáž výstavy "ŠOA - holocaust plzeňských židů"
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