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XXNíže uvedené informace upozorňují na některá rozhodnutí rady města. Všechna přijatá
usnesení jsou k dispozici v aplikaci s adresou: http://aplikace.plzen.eu/usneseni.
Zóna placeného parkování bude rozšířena
Dosavadní zóna placeného parkování v historickém centru města a jeho širším okolí je
v současné době plně funkční a zajišťuje dostatek parkovacích míst na daném území.
V souladu s Generelem dopravy v klidu bylo navrženo zónu placené parkování rozšířit i na
další části centra. Jedná se o důležitou součást organizace dopravy v klidu, která podmiňuje
fungování záchytných parkovišť a výrazně ovlivňuje zatížení centra města automobilovou
dopravou. Rozsah území není omezen pouze na vnitřní centrum, ale sleduje také potřeby
regulace parkování v navazujících územích Bory, Slovany, Hamburk, Roudná atd. Navržené
rozšíření zóny placeného parkování je nutné promítnout do Parkovacího řádu.
Podkladem pro vymezení zóny byla studie „Rozšíření zóny placeného parkování“ zpracovaná
Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně. Při rozvoji zóny placeného parkování je nutné
respektovat i urbanistické kvality území. Nutné je zohlednit významné městské prostory a
významná pěší propojení.
Přirozené urbanistické členění umožňuje zónu placeného parkování rozdělit na jednotlivé
podoblasti, které je možné řešit samostatně, což vytváří vhodné podmínky pro etapový postup
realizace. Při detailním řešení je pak třeba zohlednit urbanistickou kvalitu konkrétního
veřejného prostoru a vytvářet vhodné podmínky zejména pro pohyb chodců. V ulicích
s převahou bydlení se předpokládá vyhrazení části parkovacích stání jen pro potřeby
rezidentů. Navazujícím krokem by mělo být zpracování podrobných projektů na jednotlivé
ulice v první etapě a projednání případných změn parkovacího řádu. V návaznosti na regulaci
parkování v centru města bude nutné postupně vybudovat systém záchytných parkovišť.
Rada města hranice zóny placeného parkování a věcný záměr pro aktualizaci Parkovacího
řádu schválila.
Dodatek ke smlouvě mezi městem a Plzeňskou teplárenskou řeší výši ročního nájemného
Změnu předmětu nájmu a tím i změnu výše ročního nájemného řeší dodatek ke smlouvě mezi
městem a Plzeňskou teplárenskou a.s. (PT, a.s.). Jeho znění schválila rada města.
S ohledem na objem majetku, který je z předmětu nájmu vyjímán (na základě usnesení ZMP
č. 606/2011), byla znaleckým posudkem Ing. Roberta Kuldy č. 316/2011 stanovena výše
ročního nájemného za teplárenský majetek, který zůstane smlouvou o komplexním pronájmu
PT, a.s. pronajat k 30. 12. 2011. Výše ročního nájemného za tento majetek byla stanovena na
13 052 665,- Kč bez DPH.
Zoo požádá o finanční prostředky z Ministerstva životního prostředí
O tři miliony korun požádá plzeňská zoologická a botanická zahrada Ministerstvo životního
prostředí. Podání žádosti na tři dotační tituly schválila rada města. Pokud zoo uspěje, získá
prostředky na chov ohrožených druhů světové fauny, na zapojení do systému ochrany přírody
České republiky a na spolupráci v rámci mezinárodních programů ohrožených druhů
s významnými zoo a institucemi v cizině.
Pátá etapa projektu Integrace cizinců je zaměřena především na integrační aktivity
Odbor sociálních služeb magistrátu chce pokračovat v řešení problematiky migrujících za
prací již pátou etapou projektu, která reaguje na aktuální vývoj cizinecké problematiky na
území města a koresponduje s výstupy analýzy provedené v závěru roku 2011. Žádá proto
Ministerstvo vnitra o účelovou dotaci ve výši 1,5 milionu korun. Pátá etapa je zaměřena
především na klíčové integrační aktivity, jako jsou jazykové kurzy češtiny pro cizince,
vzdělávání v oblasti pracovněprávní, sociálně-právní, zdravotní nebo daňové, přímá
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intervence prostřednictvím streetworku a zvýšení informovanosti a osvěty směrem k majoritě
i k minoritě. Rada podání žádosti schválila.
Město na začátku února vyhlásilo grant na „výstavbu, rekonstrukce a přestavbu
sportovních zařízení při TJ a SK v Plzni“
Na finanční pokrytí vyhlášeného grantu bude využit dar ve výši 5 milionů korun věnovaný
městu společností FC Viktoria.
Cílem grantu je finanční podpora projektů výstavby, rekonstrukce a přestavby sportovních
zařízení většího rozsahu, areálů a související infrastruktury, veřejně přístupných, celoročně
dostupných především dětem a mládeži s co nejširším a nejpestřejším využitím. Žádat mohou
organizace se sídlem na území města Plzně vykazující sportovní činnost minimálně tři roky
před podáním žádosti o grant a sportovní činnosti musí být hlavním a většinovou aktivitou
organizace. Zájemci mohou žádosti podávat do 30. dubna 2012 s tím, že žádost bude
posouzen do konce května a o přidělení podpory rozhodne rada v červnu. Kontaktní osobou
bude metodik sportu odboru školství, mládeže a tělovýchovy magistrátu Jiří Michalík.
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Dotační programy vyhlášené krajem využijí i plzeňské základní školy
Město Plzeň požádá kraj o finanční prostředky v rámci vyhlášených dotačních programů na
rekonstrukci povrchů tělocvičen a pořízení bezpečných branek.
Povrch tělocvičen by chtělo renovovat šest plzeňských základních škol, tři další chtějí využít
druhého dotačního titulu s cílem pořídit si nové fotbalové branky s certifikátem konstrukce
z kompozitního materiálu.
Celková náklady na rekonstrukci povrchů tělocvičen jsou ve výši 2 155 420 korun. V tomto
programu může každá základní škola získat dotaci v maximální výši 80 %. Na pořízení
fotbalových branek s certifikátem město žádá dotaci ve výši 220 tisíc korun a získat ji může
až do výše 100 %.
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19. ledna 2012
▪ zasedání Zastupitelstva města Plzně
22. ledna 2012
▪ vzpomínkové shromáždění u příležitosti 70. výročí lednových transportů
24. ledna 2012
▪ setkání primátora a radního Kuthana se zástupci Svazu důchodců
▪ jednání pracovní skupiny ZMP v rámci projektu Strategická studie způsobů
provozování a správy VaK města Plzně na období 2016 – 2025 – etapa II.
25. ledna 2012
▪ přijetí zástupců Bratrstva 17. střeleckého praporu z Liège
▪ předání nového dopravního automobilu dobrovolným hasičům
▪ jednání s týmem Centra Bavaria Bohemia
26. ledna 2012
▪ zasedání Rady města Plzně
▪ prezentace projektu Světovar
▪ debata v Českém rozhlase na téma "Co by bylo, kdyby nebylo Nové divadlo"
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27. ledna 2012
▪ reprezentační ples města Plzně
30. ledna 2012
▪ jednání s generálním ředitelem Povodí Vltavy, RNDr. Petrem Kubalou na téma
záplavová území města
31. ledna 2012
▪ návštěva Ruční papírny a Muzea papíru ve Velkých Losinách – vyzvednutí nové
pamětní knihy města
3. února 2012
▪ zasedání Komory statutárních měst Svazu měst a obcí České republiky v Praze
6. února 2012
▪ vernisáž výstavy "Přeshraniční partnerství s Bavorskem"
7. února 2012
▪ přijetí velvyslance Španělského království v České republice
9. února2012
▪ 5. zasedání pracovní skupiny k problematice organizace dopravy a parkování v
centrální oblasti města
▪ tisková konference ke Stavbě roku Plzeňského kraje 2012
10. února 2012
▪ ples Nadace 700 let města Plzně

13. února 2012
▪ seminář k Dlouhodobému záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy
Plzeňského kraje na období 2012 – 2016
▪ prohlídka stadionu ve Štruncových sadech
14. února 2012
▪ přijetí velvyslance Spolkové republiky Německo v České republice
15. února 2012
▪ zasedání Správní rady Západočeské univerzity v Plzni
▪ vernisáž výstavy v Galerii Ladislava Sutnara "Komunikace"
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