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usnesení jsou k dispozici v aplikaci s adresou: http://aplikace.plzen.eu/usneseni.
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Městská artotéka se rozšíří o šestnáct výtvarných děl
O šestnáct kusů výtvarných děl za 200 tisíc korun se rozšíří Artotéka města Plzně, kterou tvoří
soubor prací významných plzeňských autorů.
Součástí artotéky se tak například stane „Prázdný měsíc“ Jaroslava Zapletala, „Pocta
Františku Pavlasovi“ od Petra Renče, „Red-hot ground“ Josefa Haringa nebo „Loutka“ od
Květy Monhartové.
Výběr uměleckých děl pro zařazení do kolekce Artotéky provádí odborná komise (z řad
profesionálních kurátorů, historiků a teoretiků výtvarného umění), která je zřízena Radou
města Plzně jako poradní a iniciativní orgán rady.
Mnohá z nich jsou využita k výzdobě interiérů prostor vypůjčitele, některá se stávají věcnými
dary při slavnostních příležitostech, například při udělování Ceny 1. června.
V současné době je součástí artotéky 119 děl v celkové hodnotě 1 867 344 Kč, přičemž
darováno bylo celkem 13 děl, např. Jiřího Patery, Jaroslava Zapletala či Jarmily Dytrychové.
V dlouhodobé výpůjčce Západočeské galerie je dílo Ladislava Sutnara „Venuše/Plzeň je
žena“.
Kompletní přehled děl umístěných v artotéce se nachází ve formě katalogu ve virtuální
galerii: www.artotekaplzen.cz.
Družinu při 22. základní škole může od ledna 2013 navštěvovat více dětí
Od ledna 2013 bude kapacita družiny při 22. základní škole sídlící Na Dlouhých 49 rozšířena
o 35 míst. Požadavek ředitelky školy vyšel z reálné situace, kdy byla dokončena nástavba
budovy, kterou se rozšířily prostory školy. Kapacita ve školní družině se tak schválením
radou města zvyšuje z 205 míst na 240.
Deset studentů plzeňských vysokých škol získá stipendium od města
Od roku 2006 oceňuje město Plzeň nejlepší studenty veřejných vysokých škol, které působí
na území města Plzně. V letošním roce stipendium ve výši 20 tisíc korun získají:
Ing. Veronika Dudová, fakulta aplikovaných věd
Ing. Jan Bartovský, fakulta elektrotechnická
PhDr. Ing. Ota Kéhar, fakulta pedagogická
PhDr. Zdeňka Kielbusová, fakulta pedagogická
Mgr. Jan Krotký, fakulta pedagogická
Ing. Pavel Roud, fakulta strojní
Ing. Ladislav Tříska, fakulta strojní
Bc. Vlasta Brunclíková, fakulta zdravotnických studií
Martina Jirousková, fakulta zdravotnických studií
Jakub Vejskal, fakulta lékařská
Předání pamětních listů a stipendií studentům se uskuteční na slavnostním zasedání Vědecké
rady ZČU dne 14. 11. 2012.
Město podpoří Domov sv. Františka. V zimním období může finanční prostředky použít
na zajištění náhradního bydlení pro lidi bez domova
Dotací ve výši 40 tisíc korun pro Městskou charitu Plzeň, respektive Domov sv. Františka
chce město Plzeň předejít problémům s nedostatečnou kapacitou v zimních měsících.
V minulém roce byla krizová situace během nejmrazivějších dní řešena odborem sociálních

služeb ve spolupráci s odborem krizového řízení a městskou charitou tak, že byla
vytipovaným lidem bez domova zaplacena komerční ubytovna, čímž se zabránilo
předimenzování zařízení, které mohlo vést k přímému ohrožení klientů i personálu. Městská
charita Plzeň tak získává prostředky na zajištění náhradního bydlení na ubytovnách nebo
potřebného vybavení.
Kapacita nocleháren Domova sv. Františka je 46 lůžek. Pro zimní období je organizace
schopna tuto kapacitu navýšit ještě o dalších 10 lůžek. Nad tuto lůžkovou kapacitu jsou
ochotni pravidelně denně přijímat ještě 24 osob na tzv. teplou židli. Celkově je organizace
schopna a ochotna v zimním období denně přijímat 80 osob. Předpokladem je, že o
přenocování se bude v období od počátku listopadu 2012 do konce března 2013 denně
ucházet 80 až 130 osob. V těch nejmrazivějších týdnech by musela organizace až 50 osob
denně odmítnout.
Tyto osoby nemají v Plzni ani blízkém okolí jinou alternativu přenocování než
v noclehárnách Domova sv. Františka (nejbližší podobná zařízení se nacházejí v Praze, Č.
Budějovicích, Chebu a K. Varech – ta budou ovšem v zimním období rovněž přeplněná).
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Rada na svém mimořádném jednání projednávala stanovení finančního vztahu rozpočtu
města k městským obvodům pro sestavení rozpočtu města na rok 2013 a výhledů v letech
2014 – 2016. Materiál byl postoupen do Zastupitelstva města Plzně ke schválení.
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17. října 2012
▪ zasedání Zastupitelstva města Plzně
18. října 2012
▪ zahájení valné hromady Asociace základních uměleckých škol
▪ slavnostní zasedání Zastupitelstva města Plzně - předání čestného občanství Ladislavu
Sutnarovi in memoriam a odhalení pamětní desky
▪ vernisáž výstavy "Rytmy + pohyb + světlo. Impulsy futurismu v českém umění"
v Západočeské galerii v Plzni
▪ slavnostní otevření nové budovy Ústavu umění a designu Západočeské univerzity
v Plzni
19. října 2012
▪ přijetí pedagogů a žáků partnerských základních škol v Plzni a Žilině
22. října 2012
▪ slavnostní večer v obřadní síni radnice u příležitosti konání 20. silniční konference
23. října 2012
▪ nácvik krizového štábu ORP Plzeň
▪ slavnostní zahájení 20. ročníku silniční konference
▪ zasedání Rady města Plzně
▪ zasedání Školské rady Gymnázia, Plzeň, Mikulášské nám. 23
▪ seminář pro zastupitele města k územnímu plánu
24. října 2012

▪ seminář o veřejném prostoru k zahájení nového programu společnosti Plzeň 2015
"Pěstuj prostor" v Domě hudby
25. října 2012
▪ 7. kolokvium o soudobém antisemitismu "Podoby nenávisti"
26. října 2012
▪ X. gerontologický den
28. října 2012
▪ Plzeňské oslavy vzniku republiky: vernisáž výstavy T. G. Masaryk
▪ Plzeňské oslavy vzniku republiky: přijetí pana Guntera Demniga
▪ Plzeňské oslavy vzniku republiky: osazení „kamenů zmizelých“ za účasti pana
Guntera Demniga, autora projektu
▪ Plzeňské oslavy vzniku republiky: slavnostní shromáždění k 94. výročí založení
samostatného československého státu na nám. T. G. Masaryka
29. října 2012
▪ zahraniční pracovní cesta do Bruselu – jednání na téma programovací období 2014 +
30. října 2012
▪ zahájení konference Fórum pro kreativní Plzeň v Měšťanské besedě
▪ vernisáž výstavy "80 let budovy Gymnázia Luďka Pika" v mázhausu radnice
▪ recepce primátora v rámci konference Fórum pro kreativní Plzeň
31. října 2012
▪ přijetí akordeonistů Jana Marhoula a Lukáše Marka
▪ setkání s Mgr. Ondřejem Slachem a RNDr. Jaroslavem Koutským, Ph.D.,
přednášejícími na konferenci Fórum pro kreativní Plzeň
1. listopadu 2012
▪ zahájení kontroly dotací na zajištění bydlení pro azylanty za roky 2008 – 2011 –
kontrola finančního úřadu
▪ předání ocenění zaměstnancům Městské policie v obřadní síni radnice
▪ Galavečer Městské policie v Měšťanské besedě
2. listopadu 2012
▪ vernisáž výstavy "Machu Picchu" v Měšťanské besedě
▪ předávání cen Republiky Peru středoškolským a vysokoškolským studentům
v obřadní síni radnice
5. listopadu 2012
▪ slavnostní večer u příležitosti ukončení 7. ročníku charitativního projektu "Plzeňské
lavičky" v hotelu Angelo
6. listopadu 2012
▪ zasedání Rady projektu EHMK
7. listopadu 2012
▪ setkání primátora se seniory v budově radnice
▪ slavnostní zakončení festivalu Bonjour Plzeň spojené s představením "Duo Gama,
Alexis Rouvre a Natalia Weinger - Tichý kabaret" v Divadle Alfa

