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Primátor požádá prezidenta republiky o ocenění MUDr. Vladimíra Kozy
Rada města pověřila primátora Martina Baxu k zaslání ţádosti prezidentu České republiky o
propůjčení nebo udělení státního vyznamenání pro MUDr. Vladimíra Kozu in memoriam za
výsledky jeho celoţivotní práce pro společnost.
Rekonstrukce některých tramvajových tratí v letech 2012 – 2014 si vyžádají finanční
prostředky ve výši 436 milionů korun
Přestoţe v loňském a letošním roce plzeňská městská správa zvýšila objem finančních
prostředků pro rychlejší odstranění deficitu oprav tramvajových tratí, nutná obnova kritických
úseků zůstává i do dalších let. Příčinou hromadného výskytu systémových závad tratí je
především jejich výstavba technologií s velkoplošnými panely BKV, coţ jsou ţelezobetonové
panely se ţlábky, jeţ se masově v Plzni pouţívaly hlavně v 90. letech minulého století, a také
pomalejší tempo obnovy tratí v minulých letech.
Rada města Plzně vzala na vědomí přehled staveb, které by měly být realizovány v letech
2012 – 2014. Objem finančních prostředků se pohybuje kolem 436 milionů korun. Ještě
v letošním roce bude zahájena rekonstrukce trati v úseku U Zvonu – Praţská za 80 milionů
korun nebo úsek Sirková – Mikulášská včetně výhybky Mikulášská za 27 milionů korun.
Největší investicí roku 2013 s přesahem do dalšího roku má být za 52 milionů korun obnova
Slovanské aleje v úseku Francouzská – Koterovská.
V centru se zvýší počet vyhrazených stání pro držitele parkovacích karet
V současné době se na území centra města, vymezené ulicemi Klatovská, Americká, Anglické
nábřeţí, Tyršova a Truhlářská, nachází na veřejných plochách 831 placených parkovacích
stání, z toho 49 parkovacích míst je vyhrazeno pro drţitele karet. Vyhrazená stání jsou
v ulicích Praţská, Prešovská, Riegrova a Solní, vesměs v úsecích, kam je vjezd povolen pouze
drţitelům parkovacích karet. Ostatní parkovací místa v počtu 782 jsou v reţimu smíšeného
parkování (parkovací lístek + parkovací karta).
Rada města schválila návrh, který představuje zvýšení počtu vyhrazených stání pro drţitele
parkovacích karet o zhruba 42 míst, a to v ulicích Bezručova, Sedláčkova a Veleslavínova.
Nadále však bude v těchto ulicích vţdy po jedné straně zachován reţim smíšeného parkování.
Současně se schváleným návrhem budou dva úseky místních komunikací v ulicích sady
Pětatřicátníků a sady 5. května přeřazeny ze zóny B do zóny A s tím, ţe v sadech 5. května se
devět míst vyhradí pro drţitele parkovacích karet. Rovněţ dojde ke změně na východní straně
komunikace Palackého náměstí (podél placeného parkoviště v sadech Pětatřicátníků). Deset
míst tu bude vyhrazeno pro drţitele parkovacích karet zóny F.
Vyhrazením zhruba padesáti parkovacích míst v historickém jádru pro drţitele karet dojde
k úbytku krátkodobých i dlouhodobých placených stání pro klienty bez parkovací karty.
V tomto případě mohou řidiči vyuţít kapacity parkovacího domu Rychtářka s poměrně
krátkou docházkovou vzdáleností do centra za řádově niţší cenu parkování.
Pro naplnění přijatého usnesení je nutné provést změny cen placeného stání v Parkovacím
řádu. Návrh úpravy sazebníku bude předloţen samostatným usnesením.

O plzeňské zdravotní jazykové a komunikační karty mají zájem v Brně

Masarykův onkologický ústav v Brně a brněnská fakultní nemocnice u sv. Anny můţe
vyuţívat anamnestické zdravotní jazykové a komunikační karty, které vydal odbor sociálních
sluţeb plzeňského magistrátu pro komunikaci s cizinci. Oběma subjektům schválila vyuţití
předlohy pro jejich tisk rada města. Karty jsou určeny všem, kteří při výkonu zdravotnické
profese přicházejí do kontaktu s cizinci a zároveň nemají moţnost vyuţít sluţeb tlumočníků.
Jejich prostřednictvím je moţné předcházet závaţným nedorozuměním a případným omylům,
které omezené moţnosti s pacientem – cizincem mohou způsobit.
Divadla dostala na provoz dotaci z kraje
Plzeňský kraj podpořil činnost dvou městských organizací, a to Divadla Alfa a Divadla J. K.
Tyla. Uzavření smluv o poskytnutí účelových dotací mezi městem a krajem schválila rada.
Divadlo J. K. Tyla získá částku 6 milionů korun, která je určena na částečné krytí
neinvestičních nákladů spojených s provozem této organizace. Finanční prostředky ve výši
1,5 milionu korun pro Divadlo Alfa jsou účelově vázány na částečné krytí neinvestičních
nákladů spojených s provozem, půl milionu korun je určeno pro 29. ročník Skupovy Plzně.
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Rada na svém mimořádném jednání pověřila Útvar koordinace evropských projektů
přípravou a podáním žádosti o dotaci z operačního programu OP LZZ
V současné době město Plzeň řeší několik projektů, které jsou dlouhodobějšího charakteru a
ke kterým je nutné vypracovat prováděcí strategii. Jedná se především o strategii města Plzně
pro příští programové období EU na rok 2014+, která byla vypracovaná ÚKEP MP a
schválena usnesením RMP č. 872/2011 a vzata na vědomí ZMP informativní zprávou
č. 488/2011. Tuto strategii je třeba neustále aktualizovat a dopracovávat podle nového vývoje
situace a informací.
Dalším významným projektem je projekt Evropské hlavní město kultury 2015 (EHMK 2015).
V rámci tohoto projektu je moţné zpracovat například strategii marketingu města Plzně
v souvislosti s projektem a provázáním strategie se strategií marketingu EHMK 2015, o.p.s.
Strategii spolupráce orgánů a organizací města Plzně s podnikatelským sektorem je moţné
vypracovat i v kontextu s dokončováním projektu PVTP II a III,
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Město požádá o dotaci na projekt Greenways
Ţádost o dotaci do 23. výzvy ROP NUTS II Jihozápad na projekt „Greenways Plzeň“ chce
podat město Plzeň, pokud záměr rady včetně předfinancování projektu ve 100% výši
z rozpočtu města schválí městští zastupitelé.
Cílem je výstavba zhruba 4 km nových úseků zelených stezek. V rámci projednání se podařilo
připravit následující úseky na řece Mţi, Úslavě a Úhlavě, které jsou součástí ţádosti o dotaci:
Mţe, úsek Radčická – Skvrňany
Mţe, úsek ZOO Plzeň
Úslava, úsek sv. Jiří – Chrástecká
Úslava, úsek Chrástecká - Těšínská
Úslava, úsek Lobzy - střelnice
Úhlava, úsek Hradiště – Radobyčice
Celkové odhadované náklady na připravovaný projekt „Greenways Plzeň“ jsou 57 620 377
Kč s DPH. Z toho je celková výše způsobilých nákladů pro Regionální operační program
NUTS II Jihozápad 34 671 011 Kč s DPH. Výše dotace můţe dosáhnout max. 85 %

z celkových způsobilých nákladů projektu. Realizace projektu se předpokládá v letech 2013 2014.
Personální změny na magistrátu
Od 1. září 2012 se stane vedoucí odboru kultury plzeňského magistrátu PhDr. Květuše
Sokolová. Nahradí PhDr. Helenu Kníţovou, která uspěla ve výběrovém řízení na pozici
ředitele Úřadu sluţeb obyvatelstvu. Do funkce byla radou města jmenována od 1. července
2012.
Kolem Velkého boleveckého rybníka nainstaluje Správa veřejného statku stroje na
cvičení
Stroje na cvičení budou lemovat cestu kolem Boleveckého rybníka. Pořídí je a následnou
instalaci provede Správa veřejného statku, která finanční prostředky ve výši půl milionu
korun získá převodem od Městského obvodu Plzeň 1.
Nájemní smlouvu na autokemp a pláž Ostende uzavře město se společností Bolevák
Lake
Rada města schválila uzavření nájemní smlouvy na autokemp, parkoviště a pláţ Ostende se
společností BOLEVÁK LAKE s.r.o.
V současné době je uzavřena nájemní smlouva se společností Bolevák s.r.o., jejíţ jednatel
Antonín Hegner podal 26. září 2011 výpověď. Proto byl radou města 24. listopadu loňského
roku schválen záměr vyhlásit veřejnou soutěţ na pronájem budov a zařízení, jejich
modernizaci a vybudování nových rekreačních budov a zařízení v autokempu a lesoparku
Ostende. V termínu pro podání byl doručen jeden návrh. Správa veřejného statku vyhodnotila
soutěţ tak, ţe nebyly splněny podmínky a navrhla ji zrušit. Rada svým usnesením návrh
schválila.
O uzavření smluv v lokalitě Ostende poţádaly společnosti Štruncáky s.r.o. a P.S.A. o.s.,
Renaissance group, s.r.o., pánové Ladislav a Radek Truxovi a společnost Bayer & Bayer spol.
s r.o.
Při přípravě návrhu nájemní smlouvy byla právním posouzením vyhodnocena skutečnost, ţe
víceúčelový objekt občanské vybavenosti nebude závazkem nájemce vůči městu, ale nájemci
trvá moţnost realizovat na vlastní náklady stavbu dočasného charakteru, kterou odstraní
k poslednímu dni nájmu, nedohodnou-li se strany jinak. Při jednání došlo k dalším změnám,
které se promítly do návrhu smlouvy, a to například v označení nájemce, kdy společnosti
P.S.A. o.s. a Štruncáky s.r.o. uzavřou nájemní smlouvu pod společnou firmou BOLEVÁK
LAKE s.r.o., a doba nájmu se změnila z původních 20 let na 15 let s 6 měsíční výpovědní
lhůtou.
Nájemné na příští rok pro Vodárnu Plzeň je stanoveno
Nájemné z pronájmu vodohospodářské infrastruktury pro rok 2013 společnosti VODÁRNA
PLZEŇ a.s. schválila rada města ve výši 423 540 721,- Kč bez DPH, přičemţ rozdělení této
částky nájemného dle finančního modelu z přílohy Smlouvy o nájmu, provozování a údrţbě
veřejného vodovodu a kanalizace uzavřené mezi statutárním městem Plzeň a společností
VODÁRNA PLZEŇ a. s. činí pro sekci pitné vody 199 598 245,- Kč bez DPH a pro sekci
odpadní vody 223 942 476,- Kč bez DPH. Formou věcného plnění nájemného (naturální
nájemné) je nájemce povinen uhradit 30 % nájemného, tj. 127 062 216,- Kč bez DPH.
K těmto částkám bude připočtena příslušná sazba DPH dle platných právních předpisů.
Městský ústav sociálních služeb zavede nový stravovací systém ve svých zařízeních
Městský ústav sociálních sluţeb si chce nechat zpracovat studii proveditelnosti a projektovou
dokumentaci takzvaného tabletového systému pro stravovací provoz. Předpokládané náklady

na její pořízení je odhadnuto na zhruba půl milionu korun. Zařazení nové akce do plánu
investic organizace musela schválit rada města.
„Tabletový systém“ má slouţit k uchování, transportu a výdeji stravy v pobytových
zařízeních, které provozuje MÚSS, s vyuţitím izotermických přepravních boxů a speciálního
porcelánového nádobí.
V současnosti MÚSS provozuje níţe uvedená stravovací zařízení zajišťující přípravu jídel pro
uţivatele vyuţívající poskytované sociální sluţby:
 Stravovací provoz Domova pro seniory „Sedmikráska“ a Domova se zvláštním reţimem
„Čtyřlístek“, Kotíkovská 15, Plzeň (dále jen DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“)
 Vývařovna pro důchodce, Macháčkova 47, Plzeň (dále jen Vývařovna pro důchodce)
 Stravovací provoz Domova se zvláštním reţimem „Sněţenka“, Klatovská 145, Plzeň (dále
jen DZR „Sněţenka“)
 Stravovací provoz Domova pro osoby se zdravotním postiţením „Nováček“, Rabštejnská
29, Plzeň (dále jen DOZP „Nováček“)
Stravovací provozy v DZR „Sněţenka“ a DOZP „Nováček“ jsou vzhledem k vysokým
reţijním nákladům neefektivní. Zavedením „tabletového systému“ dojde k soustředění výroby
pokrmů pouze do velkých kuchyní (stravovací provoz DS „Sedmikráska“ a DZR „Čtyřlístek“
a Vývařovna pro důchodce) a k odstranění neefektivního provozu ostatních stravovacích
provozů. Obsluţný personál jiţ nebude zajišťovat přímý výdej stravy z termonádob na
jednotlivých pokojích domovů. Vyšší náklady na rozvoz budou kompenzovány finančními
přínosy uvedeného projektu. V I. etapě se předpokládá rekonstrukce stravovacího provozu a
zavedení tabletového systému ve stravovacím provozu DS „Sedmikráska“ a DZR
„Čtyřlístek“. Předpokládané náklady na provedení této etapy budou činit okolo 7 mil. Kč.
Financována bude z investičního fondu MÚSS pro rok 2013.
Grantový systém finanční podpory bude i v roce 2013 rozdělen do dvou částí
Grantový systém finanční podpory kultury je jedním ze způsobů, který má městská správa jiţ
více neţ třináct let k dispozici pro ovlivňování kulturní nabídky ve městě Plzni. Jedná se
nejčastěji o podporu širokého spektra kulturních aktivit zejména neziskových organizací,
v mnoha případech zdánlivě okrajových, menšinových a nekomerčních kulturních akcí a
činností.
Grantový program pro rok 2013 je rozdělen opět do dvou částí: Grant na podporu, rozvoj a
prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti a Grant na podporu kulturních projektů.
V souladu se strategickými dokumenty města Plzně v oblasti kultury byla oproti loňskému
vyhlášení upravena strategická či výkonová kritéria hodnocení jednotlivých ţádostí.
Městská rada schválila vyhlášení:
1) Grantu na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti
Oblast podpory:
Grant na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti je neinvestiční
dotací poskytovanou ţadatelům, kteří nejméně po dobu 1 roku předcházejícího termínu
podání ţádosti prokazatelně provozují kontinuální činnost, která podporuje uměleckou tvorbu
nebo kulturní aktivity občanů města Plzně a směřuje k veřejné prezentaci (vystoupení,
koncert, výstava, vydání publikace apod.).
Cílová skupina:
Finanční podpora celoroční činnosti v oblasti kultury je určena právnickým a fyzickým
osobám provozujícím kulturní a uměleckou činnost na území statutárního města Plzně, které
jsou registrované dle zvláštních právních předpisů platných v ČR, splňují všechny zákonem
předepsané podmínky pro provozování činnosti v oblasti kultury a umění a nebyly zaloţeny
za účelem zisku.
O dotace na celoroční činnost nemohou ţádat organizační sloţky státu, územní samosprávné
celky a jimi zřízené příspěvkové organizace.

2) Grantu na podporu kulturních projektů s těmito tematickými okruhy:
I.
Veřejný prostor města jako místo pro umělecká díla a kulturní animace
II.
Kulturní projekty zaměřené na podporu současného a komunitního umění
III.
Kulturní produkce menšin a multikulturní projekty pro menšiny, projekty pro
handicapované a seniory
IV.
Kultura jako nástroj uchování kulturních hodnot a tradic
Externí odborníci posoudí žádosti o dotaci na tradiční festival Smetanovské dny
Usnesením Rady města Plzně č. 777 z května letošního roku bylo schváleno vyhlášení
tříletého grantového programu na podporu realizace festivalu Smetanovské dny v letech 2013
- 2015. Dnes svým usnesením městská rada jmenovala externí odborníky PhDr. Martu
Ulrychovou, Ph.D., Martina Kosu, Mgr. Víta Aschenbrennera, kteří posoudí přijaté ţádosti o
dotaci a vyhotoví doporučující expertní stanovisko pro Komisi kultury Rady města Plzně.
Posuzování ţádostí bude přítomen i zástupce FC Viktora Plzeň s hlasem poradním.
PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D.:
Marta Ulrychová je známou plzeňskou muzikoloţkou, publicistkou, recenzentkou
a dlouholetou odbornou asistentkou Katedry antropologie Filozofické fakulty Západočeské
univerzity v Plzni. Je autorkou mnoha odborných článků a publikací v oblasti hudby
a folkloru, např. Hudební mapa Plzeňského kraje a sousedních bavorských okresů, Moravská
lidová píseň pro potřeby teoretických předmětů, Antropologické sympozium apod.
Martin Kosa:
Martin Kosa je hudební odborník, umělecký manaţer, organizátor kulturních akcí
a programový ředitel hudebního klubu Buena Vista Plzeň. Mnoho let působil jako
programový ředitel festivalu Smetanovské dny.
Mgr. Vít Aschenbrenner:
Vít Aschenbrenner je muzikolog, odborný asistent Katedry hudební kultury Pedagogické
fakulty Západočeské univerzity v Plzni se zaměřením na hudební dějiny a hudební
regionalismus, autor řady odborných článků a publikací, téţ organizátor hudebních akcí
a festivalů, např. Evropský hudební festival duchovní hudby či Musica Sacra Bohemica
Zwiesel.
Festival Smetanovské dny Plzeň 2013 - 2015 bude uvádět jak díla Bedřicha Smetany
v různých interpretacích, tak díla jeho předchůdců i následovníků. Prioritou festivalu má být
propojení hudby, výstav o skladatelově ţivotě a jeho době s tradičním vědeckým sympoziem
a Mezinárodní smetanovskou klavírní soutěţí. Během měsíce března by se měla
v nejrůznějších prostorech centra města konat bohatá špičková umělecká produkce, a to nejen
klasické hudby. Jednou z podmínek získání grantu je moţnost prezentace současných
lokálních skladatelů v oblasti klasické hudby. Cílem festivalu, který je od roku 1981 jednou
z nejdůleţitějších událostí v oblasti klasické hudby v Plzeňském kraji, je i nadále patřit mezi
významné festivaly klasické hudby u nás. Ţádosti o dotace přijímal odbor kultury do 15.
srpna 2012.
Rekonstrukce sídlišť na Slovanech a Borech podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj
Město Plzeň uspělo se ţádostmi o dotaci MMR ČR na projekty týkající se rekonstrukce
sídlišť. Konkrétně se jedná o akci „Rekonstrukce panelových sídlišť – Plzeň Slovany vnitroblok nám. gen. Píky – Luţická – Habrmannova“, na kterou získalo dotaci ve výši 3 259
tis. Kč. Na uvedený projekt se uskutečnilo výběrové řízení a byl vybrán zhotovitel, se kterým
byla uzavřena smlouva o dílo. Akce bude realizována s dokončením prací do 30. 11. 2012.
Druhým projektem je „Rekonstrukce panelových sídlišť – Plzeň Bory – Vnitroblok
Šimerova“. Rozhodnutím MMR byly na akci uvolněny 4 miliony korun. Rekonstrukce se
uskuteční v období od 1. 9. 2012 s dokončením prací do 31. 8. 2013. V roce 2012 se
proinvestuje 4 000 tis. Kč, částka bude plně hrazena z dotace MMR. V roce 2013 bude akce

pokračovat v hodnotě 3 035 543 Kč. Toto spolufinancování bude hrazeno z vlastních zdrojů
rozpočtu MO 3.
Městská rada zřídila Radu projektu Plzeň – Evropské hlavní město kultury 2015 a
jmenovala její členy
Vzhledem k tomu, ţe na realizaci projektu se v současné době podílí mnoho subjektů, vzniká
potřeba systémové koordinace tohoto projektu. Bylo nutné nastavit nejen mechanismus
koordinace jednotlivých útvarů Magistrátu města Plzně, ale celý projekt vyţaduje mobilizaci
a koordinaci mnoha zdrojů města a jeho partnerů. Na základě těchto skutečností schválilo
Zastupitelstvo města Plzně na jednání dne 24. května 2012 usnesení č. 256, ve kterém ukládá
Radě města Plzně revidovat strukturu řízení projektu.
Rada projektu se bude scházet pravidelně jednou měsíčně.
Rada projektu by měla zejména kontrolovat postup projektu podle dohodnutého
harmonogramu, koordinovat činnosti jednotlivých realizátorů projektu a přijímat od nich
podněty k řešení, pomáhat projektu tam, kde role a pravomoci vedení projektu a partnerů
nestačí a zadávat úkoly související s realizací projektu svým jednotlivým výkonným sloţkám.
Administrativu Rady projektu bude zajišťovat Oddělení koordinace EHMK zřízené v rámci
Kanceláře primátora a jejím tajemníkem bude vedoucí tohoto oddělení.
Členové Rady projektu Plzeň – EHMK 2015:
 Mgr. Martin Baxa, primátor města Plzně - předseda rady
 Bc. Eva Herinková, náměstkyně primátora pro oblast kultury a cestovního ruchu
 Martin Zrzavecký, náměstek primátora pro oblast ekonomickou
 Ing. Alena Svobodová, vedoucí Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Krajského úřadu Plzeňského kraje
 JUDr. Petra Smolíková, zástupkyně ředitele úřadu Ministerstva kultury ČR
 Doc. PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., rektorka Západočeské univerzity v Plzni
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXX
21. června 2012
 mimořádné zasedání Rady města Plzně
 zasedání Zastupitelstva města Plzně
 slavnostní zakončení 29. ročníku festivalu Skupova Plzeň
22. června 2012
 konference "Starosti starostů s evropskými fondy", Senát PČR
 zahradní slavnost Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni
 zádušní mše za zesnulého primáře Kozu
23. června 2012
 vernisáţ výstavy Vlasty Ţákové "Horkou jehlou"
 koncertní festival "United Plzeň"
 Den Meliny Mercouri
 Hudební rej
25. června 2012
 podpis Realizační dohody o spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím Plzeň
 setkání se zástupci Okresní hospodářské komory Plzeňsko
26. června 2012

 slavnostní otevření unikátní expozice "Svět v podzemí" v zoologické zahradě
 prohlídka výstavy "Začátek století: České umění prvního desetiletí 21. století"
27. června 2012
 Mezinárodní součinností cvičení PHEE 2012
28. června 2012
 zasedání Rady města Plzně
 vernisáţ výstavy "Odpuštění v kameni"
29. června 2012
 shromáţdění zástupců dobrovolného svazku obcí "Povodí Berounky"
 poloţení kytice na hrob plk. Luboše Hrušky (5. výročí úmrtí)
2. července 2012
 zádušní mše za zesnulého plk. v. v. Otakara Lichtenberga
 přijetí PhDr. Jany Potuţákové při příleţitosti jejích 70. narozenin
 Divadelní léto pod plzeňským nebem - premiéra "V nouzi poznáš přítele"
3. července 2012
 poloţení kytice k pomníku gen. Píky
5. července 2012
 Festival "Boskovice 2012" - vernisáţe výstav „Štěpánka Šimlová – Osobní
archeologie“, „Martin Vosáhlo – Operation infinite justice“, „Paměť místa –
Novohradsko“
 Festival "Boskovice 2012" - slavnostní zahájení festivalu
23. července 2012
 jednání RMP s představenstvem Plzeňské teplárenské, a.s.
26. července 2012
 mimořádné zasedání Rady města Plzně
 slavnostní předání vozidla VW Transporter Policii ČR
 návštěva hasičského tábora u rybníka Drahonín
 fotbalové utkání FC Viktoria - FC Metalurgi Rustavi
6. srpna 2012
 vernisáţ výstavy 60 let Aeroklubu Plzeň - Letkov 1952 - 2012
7. srpna 2012
 prohlídka Techmanie
9. srpna 2012
 zahraniční pracovní cesta do Ţiliny – Dny evropské kultury
10. srpna 2012
 zahraniční pracovní cesta do Ţiliny – Dny evropské kultury
11. srpna 2012
 zahraniční pracovní cesta do Ţiliny – Dny evropské kultury

12. srpna 2012
 jachtařské závody na Boleváku – předání Ceny primátora
13. srpna 2012
 vzpomínkové setkání u příleţitosti deseti let od povodní v roce 2002
15. srpna 2012
 jednání na téma Slavnosti svobody 2013
 návštěva Diecézní charity Plzeň
16. srpna 2012
 7. konference Středoevropského regionu ISGF - setkání delegátů dospělých skautů
 společenský večer k projektu Ţivá ulice
23. srpna 2012
 zasedání Rady města Plzně
24. srpna 2012
 přijetí dramatika a divadelního reţiséra pana Ladislava Smočka při příleţitosti jeho
80. narozenin
25. srpna 2012
 Plzeňské letecké dny 2012 - oslavy 60 let zahájení leteckého provozu na letišti Plzeň
Líně
 slavnostní zakončení 11. ročníku mezinárodního šachového festivalu Plzeň 2012
26. srpna 2012
 9. setkání na Bartoloměji u Běšin
27. srpna 2012
 jednání na téma interiér Adolfa Loose v objektu Bendova 10
 vernisáţ výstavy u příleţitosti oslav dvacetiletého výročí zaloţení Lions Clubu Plzeň –
City
29. srpna 2012
 zasedání Pracovní skupiny k problematice organizace dopravy a parkování v centrální
oblasti města
31. srpna 2012
 ţivé vysílání Snídaně s Novou - Pilsner Fest
 JUNIOR FEL - slavnostní minipromoce na ZČU
 zahájení Pilsner Festu
3. září 2012
 zahájení školního roku na 15. ZŠ v Plzni
 slavnostní otevření 81. MŠ po dokončené rekonstrukci
4. září 2012
 slavnostní otevření Mateřské školky pro autisty

