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Nákup elektrické energie chce město realizovat prostřednictvím obchodování na
komoditní burze
Na období 2014 až 2016 chce město Plzeň uzavřít smlouvu na nákup elektrické energie
s vybraným uchazečem vzešlým z obchodování na komoditní burze. Rada města schválila
zadání veřejné zakázky pro magistrát, městské obvody, městské příspěvkové organizace a
městské obchodní společnosti, které o společný postup při výběru dodavatele elektrické
energie projevily zájem.
Samotný nákup silové složky maloodběrů elektrické energie bude realizován v souladu
s ustanovením § 23 odst. 5 písm. c) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, a to na
Českomoravské komoditní burze Kladno, a.s. formou jednacího řízení bez uveřejnění. Při
nákupu elektrické energie na Českomoravské komoditní burze bude zastupovat město Plzeň
jako centrálního zadavatele vybraný dohodce, který může obchodovat na komoditní burze a je
osobou oprávněnou uzavírat burzovní obchody dle zákona č. 229/1992 Sb., o komoditních
burzách.
Cenu silové části elektrické energie u všech jejích dodavatelů určují dva základní faktory.
Jednak je jím cena elektřiny, za niž je tato obchodována na Pražské energetické burze, a
jelikož tato komodita je na burze obchodována v eurech, je druhým určujícím faktorem ceny
kurz koruny vůči euru. Stávající cenová úroveň elektřiny, za niž je tato obchodována na
Pražské energetické burze, je v současné době na historickém minimu. Kurz koruny vůči euru
v současné době je na průměrné až lehce nadprůměrné úrovni. V celkovém výsledku lze
konstatovat, že nyní je pro nákup elektrické energie příznivé období, a proto se navrhuje
uzavřít smlouvu s vybraným uchazečem na tři roky, tj. na období 2014 až 2016.
Výhodou vypsání veřejné zakázky je předpoklad nižší jednotkové ceny za silovou elektřinu a
vyplývající cenová úspora (odhadem 4 mil. Kč oproti cenové úrovni letošního roku) a také
transparentnost a nezpochybnitelnost tohoto postupu.
Podobné zadání veřejné zakázky schválila rada města v polovině minulého roku na centrální
nákup zemního plynu pro letošní a příští rok. Tento způsob nákupu se osvědčil a došlo
k úspoře zhruba 5 milionů korun.
Dopravní výkon městské veřejné dopravy na příští rok je ve stejné výši jako letos
Rozsah objednávky dopravního výkonu pro rok 2014 bude ve výši 15,1 milionů
vozokilometrů. Rozhodla o tom rada města. Tato hodnota obsahuje i manipulační jízdy do
vozoven.
Rezignace na členství v dozorčích radách společností Parking Plzeň a Obytná zóna
Sylván
Mgr. Radek Mráz rezignoval na členství v dozorčích radách společnosti Parking Plzeň a
Obytná zóna Sylván. Rada města Plzně v působnosti valné hromady obou společností jeho
rezignace vzala na vědomí.
Odbor stavebně správní povede od 1. července Ing. Jan Kaisler
Rada města schválila jmenování Ing. Jana Kaislera do funkce vedoucího Odboru stavebně
správního MMP s účinností od 1. července 2013.
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23. května 2013
 zasedání Zastupitelstva města Plzně
 vernisáž výstavy „Vzpomínka na krajinu, kterou jsem nikdy neviděl“ v Západočeské
galerii
24. května 2013
 slavnostní zahájení Noci kostelů
25. května 2013
 setkání se zástupci společnosti Lasselsberger, s. r. o. v rámci akce „Den keramiků“
 vernisáž výstavy Obrazy/Sklo/Plastiky/Textilie v galerii Osvračín
26. května 2013
 slavnostní vyhlášení výsledků dětské soutěže požárních sportů „Plamen“ v areálu 33.
základní školy
28. května 2013
 tisková konference u příležitosti 20. výročí plzeňské diecéze a převzetí diecézního
vyznamenání za podporu rozvoje plzeňské diecéze
 jednání s panem Shuji Kogim, generálním tajemníkem společnosti EU Japan Fest, o
možné spolupráci v rámci projektu EHMK Plzeň 2015
 vernisáž výstavy interaktivních výtvarných děl studentů Ústavu umění a designu
„Mladí ilustrátoři dětem“ ve Štruncových sadech
 slavnostní předávání cen Stavba roku Plzeňského kraje 2012
29. května 2013
 tisková konference ke komunikační kampani města Plzně, společnosti Plzeňský
Prazdroj a Centra protidrogové prevence a terapie, o.p.s. s názvem „Respektuj 18“
 9. zasedání Rady projektu Plzeň – EHMK 2015
30. května 2013
 zasedání Rady města Plzně
 prezentace současného stavu projektu Plzeň – EHMK 2015
31. května 2013
 položení květin u pamětní desky k událostem 1. června 1953 v mázhauzu plzeňské
radnice
 zahájení historické konference "Naše měna je pevná - šedesát let od první
protikomunistické vzpoury v Československu“, pořádané Katedrou historie FPE
Západočeské univerzity v Plzni
 přivítání účastníků jízdy historických hasičských vozidel při příležitosti 130. výročí
Plzeňské župní hasičské jednoty
 přijetí hasičů s předáním ocenění členům plzeňských hasičských sborů
 setkání s Mons. Františkem Radkovským u příležitosti 20 let plzeňské diecéze
1. června 2013
 jednání povodňové komise
 Cena 1. června: slavnostní oběd s držiteli Ceny 1. června
 Cena 1. června: vzpomínkové shromáždění u pamětní desky věnované vzpouře proti
měnové reformě na náměstí TGM
 Cena 1. června: slavnostní setkání k 60. výročí plzeňské vzpoury proti měnové
reformě v Měšťanské Besedě

2. června 2013
 jednání povodňové komise
3. června 2013
 v 8:30 1. jednání Krizového štábu obce s rozšířenou působností Plzeň
 zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
 vernisáž výstavy „3 x ARTE“ v mázhauzu plzeňské radnice
 v 19:30 2. jednání Krizového štábu obce s rozšířenou působností Plzeň
4. června 2013
 v 9:00 3. jednání Krizového štábu obce s rozšířenou působností Plzeň
 1. kolo výběrového řízení na pozici ředitele společnosti Plzeň 2015, o.p.s.
 setkání s francouzským velvyslancem Pierrem Lévym v prostorách Francouzské
aliance na náměstí Republiky - poděkování za pomoc při tragické dubnové nehodě
5. června 2013
 zahájení motivačního semináře na téma Dobrovolnictví v prostředí české kulturní
scény – projekt Plzeň EHMK 2015
6. června 2013
 zahradnický festival „Vaříme s bylinkami“
7. června 2013
 slavnostní zahájení XIV. Trienále umělecké knižní vazby v Západočeském muzeu
8. června 2013
 slavnostní otevření klášterní zahrady dominikánů na Jiráskově náměstí
 premiéra Bolero, Carmina Burana v Divadle J. K. Tyla
 Chrást Aquarium Factory – projekt studentů ÚUD ZČU pod vedením Petra Formana v
tovární hale v Chrástu u Plzně
10. června 2013
 přijetí doc. RNDr. Jiřího Holendy, CSc. u příležitosti jeho 80. narozenin
 jednání se zástupci Muzea na demarkační linii v Rokycanech
11. června 2013
 přijetí Pascuala Ignacia Navarra Ría, španělského velvyslance v ČR
 slavnostní předávání maturitních vysvědčení absolventům Gymnázia Luďka Pika
 10. zasedání Rady projektu Plzeň – EHMK 2015
 jednání s projektovým týmem Košice – EHMK 2013
12. června 2013
 shromáždění zástupců Dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky
13. června 2013
 předání Ceny Františka Křižíka Fakulty elektrotechnické Západočeské univerzity v
Plzni profesorovi Lumíru Kule
 vernisáž výstavy Fórum mladé umění Česká republika – Bavorsko 2013 v Galerii
města Plzně za účasti Hanse Schaidingera, primátora Regensburgu
14. června 2013







tisková konference k povodním
ocenění strážníků městské policie za jejich týdenní pomoc městu Ústí nad Labem
slavnostní vyřazení absolventů Obchodní akademie v Plzni
slavnostní zahájení 17. Mezinárodního folklorního festivalu CIOFF PLZEŇ 2013
Historický víkend

15. června 2013
 pietní akt k uctění obětí heydrichiády v Suchém dole ve Vejprnicích
 vzpomínkové shromáždění u památníku obětí heydrichiády v areálu střelnice Lobzy
 Historický víkend
17. června 2013
 zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
 setkání s podnikateli - prezentace projektu Plzeň EHMK 2015
 jednání s Ing. Miroslavem Kalouskem, ministrem financí, na téma projektu
rekonstrukce úpravny vody, následované tiskovou konferencí
18. června 2013
 návštěva 20. základní školy
 prezentace návrhu „Koncepce cestovního ruchu v Plzni na období 2014-2018“
 jednání s Mgr. Drahomírou Mandíkovou, ředitelkou firemních vztahů a komunikace
společnosti Plzeňský Prazdroj, a. s.
19. června 2013
 2. kolo výběrového řízení na pozici ředitele společnosti Plzeň 2015, o.p.s.
 zasedání správní rady společnosti Plzeň 2015, o.p.s.

