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Zpráva o činnosti Jiřího Uhlíka, místostarosty MO Plzeň 1,
pro Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 1
od 16. zasedání ZMO Plzeň 1 konaného dne 18. 9. 2012
návštěva pana primátora Mgr. Martina Baxy na ÚMO Plzeň 1 – setkání s
vedením MO Plzeň 1 spojené s prohlídkou Bazénu ZČU Plzeň Lochotín
a Centrálního parku Lochotín

19.9.2012

-

24.9.2012

-

účast na slavnostním otevření areálu „Relax centrum Štruncovy sady“

1.10.2012

-

jednání s primátorem Mgr. Martinem Baxou na téma finanční vztah MO
Plzeň 1 a města Plzně

3.10.2012

-

schůzka s Ing. Zemanem z firmy Inel Holding ve věci úspory a řízení
spotřeby energií

4.10.2012

-

účast na zasedání Majetkové komise Rady města Plzně

5.10.2012

-

schůzka s rektorkou ZČU v Plzni Doc. PaeDr. Ilonou Mauritzovou ve
věci dohody o vzájemné spolupráce
schůzka s Ing. Richardem Havelkou ze Správy veřejného statku města
Plzně na téma Košutecké jezírko a nájem Ostende

-

8.10.2012

-

jednání se starosty MO Plzeň 1 – 4 v kanceláři primátora Mgr. Martina
Baxy

10.10.2012

-

účast na slavnostním otevření hřiště s umělým povrchem na TJ Košutka

17.10.2012

-

účast na zasedání Zastupitelstva města Plzně

18.10.2012

-

účast na slavnostním zasedání Zastupitelstva města Plzně
jednání s MUDr. Přemyslem Tomašukem, ředitelem Krajské hygienické
stanice, ve věci stavu prodejních stánků na území MO Plzeň 1 z hlediska
hygienických předpisů

19.10.2012

-

jednání u náměstka primátora Martina Zrzaveckého na téma finanční
vztah MO Plzeň 1 a města Plzně
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23.10.2012

-

-

jednání s rektorkou ZČU v Plzni, Doc. PaeDr. Ilonou Mauritzovou ve
věci dohody o vzájemné spolupráci mezi ZČU a ZŠ na MO Plzeň 1
jednání s ředitelem společnosti Osvětlení s.r.o. Plzeň panem Miroslavem
Tichým ve věci osvětlení centrálního parku a možného budoucího
nákupu dalších osvětlení
účast na semináři k přípravě nového územního plánu města Plzně

31.10.2012

-

schůzka s Ing. Ondřejem Vohradským ze Správy veřejného statku města
Plzně ve věci parkování v Plzni na Roudné

1.11.2012

-

jednání s paní Horčicovou na téma Veřejná služba
jednání s děkankou Pedagogické fakulty ZČU Doc. PaeDr. Janou
Coufalovou na téma spolupráce ZČU a ZŠ na území MO Plzeň 1
jednání s panem Klasem ve věci konání akce Mikulášská tramvaj

2.11.2012

-

setkání se starosty a místostarosty městských obvodů u starosty MO
Plzeň 3 Jiřího Strobacha na téma finanční vztah města a obvodů

5.11.2012

-

účast na zasedání Finančního výboru města Plzně

6.11.2012

-

účast na zasedání Rady MO Plzeň 1

7.11.2012

-

účast na zasedání Bytové komise Rady města Plzně

8.11.2012

-

účast na zasedání Zastupitelstva města Plzně

12.11.2012

-

jednání s předsedy klubů Zastupitelstva MO Plzeň 1

13.11.2012

-

účast na zasedání mimořádné Rady MO Plzeň 1
účast na zasedání Zastupitelstva města Plzně

14.11.2012

-

jednání s ředitelem Správy veřejného statku města Plzně Ing. Milanem
Sterlym, Ing. Richardem Havelkou ze Správy veřejného statku města
Plzně a Romanem Jurečkem, předsedou představenstva Plzeňské
teplárenské a. s., na téma rozvoj Boleveckých rybníků za pomoci
Plzeňské teplárenské a. s.

15.11.2012

-

předání staveniště stavby silnice č. II/231 v Plzni, Plaská - Na Roudné
- Chrástecká - 1. etapa

16.11.2012

-

schůzka s řediteli ZŠ na území MO Plzeň 1, děkankou Pedagogické
fakulty ZČU Doc. PaeDr. Janou Coufalovou a zástupci MO Plzeň 1 na
téma vzdělávání učitelů ZŠ a prezidentské volby 2013

19.11.2012

-

účast na zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
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22.11.2012

-

jednání s Ing. Tomášem Kotorou, ředitelem Plaveckého bazénu Slovany,
na téma převzetí Bazénu ZČU Plzeň Lochotín do jejich správy

27.11.2012

-

schůzka s Ing. Burešem, zástupcem projektanta a Didakem Klučkou z
Františkánské církve ve věci předání podkladů pro stavbu kostela

28.11.2012

-

jednání na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových ve věci
řešení majetkových vztahů pozemku pod garážemi v Lochotínské ulici
v Plzni

29.11.2012

-

jednání s Ing. Tomášem Kotorou, ředitelem Plaveckého bazénu Slovany,
na téma budoucí spolupráce s klubem Slavia VŠ a provozní doby bazénu
pro veřejnost
účast na semináři zastupitelů města Plzně k návrhu rozpočtu města Plzně
na rok 2013

-
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