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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.
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Projekt „Zelené město“ chce zlepšit kvalitu života v Plzni
Šest subjektů z Plzně se spojilo ve sdružení, které si klade za cíl zlepšit kvalitu života
Plzeňanů. Neformální, nepolitické a otevřené sdružení, v němž je město Plzeň, Plzeňský kraj,
Plzeňské městské dopravní podniky a.s., Plzeňská teplárenská a.s., Vodárna Plzeň a.s. a
Škoda Transportation a.s., chce v Plzni vytvořit zdravější a přátelštější prostředí pro život
především v oblasti ovzduší, vody, odpadů a dopravy.
Jednání o projektu „Zelené město“ zahájilo pět subjektů v první polovině roku 2012, na konci
téhož roku se k nim přidal ještě Plzeňský kraj. V rámcové smlouvě, jejíž znění schválila rada
města, jsou definovány dílčí cíle takto:
 čisté ovzduší – centrum bez spalovacích motorů, centrální zásobování teplem,
 čistá voda – pravidla pro ekologické hospodaření v okolí vodních toků,
 ekologická doprava – podpora elektromobility, vázané trakce, omezení negativních
vlivů individuální automobilové dopravy,
 odpovědné a šetrné nakládání s odpady ve vztahu k životnímu prostředí – vyhláška o
nakládání s odpady, řešení tříděného odpadu, spalovna.
Naplňování smlouvy, resp. naplňování jednotlivých připravovaných projektů ze strany města,
bude uskutečňováno v rámci kompetencí daných organizačním řádem MMP a příspěvkových
organizací.
Od příštího roku zaplatí Plzeňané za vodné a stočné 77,77 Kč bez DPH
Vodárna Plzeň a.s. předložila pro rok 2014 kalkulaci vodného a stočného zpracovanou
v souladu s cenovými předpisy pro věcně usměrňovanou cenu a pravidly platebního
mechanizmu. V souladu se Smlouvou jsou do ceny vodného a stočného v souvislosti
s kvalifikovanou změnou předpisů uplatněny provozní náklady ve výši 97 890,- Kč vyvolané
změnou zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích ve znění zákona č. 275/2013
Sb. Cena vodného pro rok 2014 činí 47,83 Kč/m3 bez DPH, cena stočného 29,94 Kč/m3 bez
DPH, celkem 77,77 Kč/m3 bez DPH.
Celkové zvýšení ceny vodného a stočného oproti roku 2013 činí 1,34 Kč/m3 bez DPH, což
představuje 1,75 %. Vodné a stočné patří mezi věcně usměrňované ceny, které se řídí
Cenovým věstníkem Ministerstva financí ČR. Věcně usměrňovaná cena je cena, do které
výrobce může zakalkulovat jen oprávněné (ekonomicky zdůvodnitelné) náklady a přiměřenou
míru zisku. Zda podmínky regulace společnost dodržuje, kontroluje finanční ředitelství. Rada
města Plzně cenu vodného a stočného pro rok 2014 schválila podle návrhu společnosti.
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Program Slavností svobody v roce 2015 se rozšíří i do prostoru letiště Líně
Letiště Líně se v roce 2015 stane jednou z lokalit, které město využije pro program Slavností
svobody. Organizátoři tento prostor, do kterého se rozšíří military program, zvolili vzhledem
k očekávanému nárůstu návštěvníků. V západní Evropě je běžnou praxí, že se akce takového
typu organizují mimo centrum města, a to především vzhledem k snazšímu řešení příjezdů
těžké techniky, bezpečnostním opatřením nebo parkování. V roce 2015 se budou Slavnosti
svobody konat ve dnech 1. – 6. května, pro příští rok je stanoven termín 2. – 6. května.
Město chce vyhlášením grantového programu posílit příjezdový cestovní ruch a
kongresovou turistiku

Odbor prezentace a marketingu vyhlásí grantový program v oblasti rozvoje cestovního ruchu
pro rok 2014 ve dvou tematických okruzích, a to Tvorba produktů příjezdového turismu do
Plzně a Kongresová turistika.
Cílem grantového programu pro rozvoj cestovního ruchu je podpořit realizaci takových
projektů, které by zvýšily atraktivitu města pro různé cílové skupiny návštěvníků a turistů a
zároveň přispěly k posílení image města jako nositele titulu Evropské hlavní město kultury
roku 2015.
Novela Parkovacího řádu začne platit příští rok
Změnu Parkovacího řádu jako Nařízení statutárního města o vymezení oblastí města, ve
kterých lze místní komunikace užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy,
schválila městská rada. K novele dochází především proto, že bylo nutné některá ustanovení
upravit vzhledem k vyhrazení úseků místních komunikací pro držitele parkovacích karet i
v oblastech, kde nejsou úseky místních komunikací zpoplatněné pomocí parkovacích
automatů. Zpřesnil se i seznam zpoplatněných úseků komunikací včetně vypuštění místních
komunikací na území Městského obvodu Plzeň 4.
Návrh Parkovacího řádu je přílohou emailu.
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7. listopadu 2013
 zasedání Zastupitelstva města Plzně
8. listopadu 2013
 XV. řádný sněm Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
 slavnostní udílení Umělecké ceny města Plzně
10. – 16. listopadu 2013
 zahraniční pracovní cesta do Green Bay ve státě Wisconsin, USA
18. listopadu 2013
 slavnostní setkání u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii – udělování ocenění
města Plzně
 vernisáž výstavy fotografií Blanky Lamrové „Uprchlíci – Ke svobodě přes Prahu“
v mázhauzu radnice
19. listopadu 2013
 jednání s Ing. Pavlem Honzíkem, ředitelem Krajského inspektorátu České školní
inspekce
20. listopadu 2013
 13. zasedání Pracovní skupiny k problematice organizace dopravy a parkování
v centrální oblasti města
 slavnostní předávání cen - Dětská výtvarná soutěž "Kdy volat 150"
21. listopadu 2013
 zasedání Zastupitelstva města Plzně
22. listopadu 2013
 slavnostní předání cen Bohumila Polana za r. 2012
25. listopadu 2013

 členská schůze Konfederace politických vězňů
 zasedání Bezpečnostní rady obce s rozšířenou působností Plzeň
 přijetí souboru Mladina jako poděkování za výbornou reprezentaci města Plzně
v zahraničí
26. listopadu 2013
 den otevřených dveří primátora
 křest publikace „Plzeň - město výzkumu a vývoje“ v Techmánii
27. listopadu 2013
 zasedání Rady města Plzně
 seminář na téma „Návrh rozpočtu města na rok 2014 a rozpočtového výhledu pro
období 2015 – 2017“
28. listopadu 2013
 zahraniční pracovní cesta do Mnichova za účelem prezentace projektu
Plzeň - EHMK 2015
29. listopadu 2013
 jednání týkající se problematiky IPRM na KÚ Plzeňského kraje
 přijetí akademického malíře Vladivoje Kotyzy u příležitosti jeho 70. narozenin
1. prosince 2013
 slavnostní rozsvícení vánočního stromu na náměstí Republiky
2. prosince 2013
 prezentace na téma využití KD Peklo
 slavnostní setkání u příležitosti ocenění pracovníků složek IZS a občanů za
mimořádné činy vykonané při záchraně lidského života a majetku
3. prosince 2013
 návštěva Gymnázia Luďka Pika
 položení květiny u pamětní desky genmjr. Antonína Lišky
 jednání se zástupci České národní banky
 vánoční setkání Centra Bavaria Bohemia
4. prosince 2013
 křest nové knihy „Soupis tisků 16. století Západočeského muzea v Plzni“
5. prosince 2013
 prezentace projektu Plzeň – EHMK 2015 v Divadle Archa v Praze
6. prosince 2013
 porada ředitelů základních škol a školních jídelen
 pracovní oběd se zástupci FC Viktoria Plzeň
 slavnostní ceremoniál Anděl 2013 – poděkování dobrovolníkům a pracovníkům v
sociálních službách

7. prosince 2013
 zapálení svíčky za Natálii Gorbaněvskou na mostě Ivana M. Jirouse
 XV. slovenské Vánoce Regionální obce Slovákov v Plzni

 rozsvícení vánočního stromečku na Bolevecké návsi
8. prosince 2013
 komentovaná prohlídka výstavy Virtuální Plzeň I a její slavnostní ukončení v areálu
Papírna v rámci projektu Plzeň – EHMK 2015
9. prosince 2013
 zasedání Zastupitelstva Plzeňského kraje
X10. prosince 2013
 návštěva Masarykova gymnázia
 jednání s otcem biskupem Mons. Františkem Radkovským
 zasedání Shromáždění zástupců dobrovolného svazku obcí Povodí Berounky
 přijetí J.E. Garyho Korena, velvyslance Izraele v ČR
 fotbalové utkání Ligy mistrů FC Viktoria Plzeň - CSKA Moskva
X11. prosince 2013
 18. ročník regionálního veletrhu fiktivních firem na SPŠ dopravní v Plzni
 zasedání Správní rady Plzeň 2015, o.p.s.
 vánoční zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň
 3. zasedání Rady reprezentantů - Prazdroj lidem se slavnostním vyhlášením výsledků
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