Příloha č.1
Jednání Rady města Plzně
Níže uvedené informace upozorňují na některá rozhodnutí rady města. Všechna přijatá usnesení jsou k dispozici v aplikaci s adresou: http://aplikace.plzen.eu/usneseni.
19. 11. 2015
O podnikatelské vouchery je zájem, výzkumným partnerem je hlavně ZČU
Celkem 24 ţádostí zaevidovalo město do svého programu Plzeňské podnikatelské vouchery
2015 – 16, který má za cíl podporovat spolupráci podniků a výzkumných organizací
v Plzeňském kraji. Zájem je tak přibliţně stejný jako před dvěma lety, kdy radnice podnikatelské vouchery vypsala poprvé. Podporu celkem 15 doporučeným ţádostem dnes odsouhlasili radní města, pokud ji schválí zastupitelé, rozděleny na projekty budou dva miliony korun.
Smlouvy o poskytnutí dotace se všemi úspěšnými ţadateli by měly být uzavřeny do 22. ledna
2016. K podpoře byl navrţen například projekt usilující o zlepšení vlastností nanovlákenné
membrány, projekt směřující k inovaci sběrače proudu pro elektrobus nebo například projekt
zaměřený na optimalizace linky na výrobu gumových hadic. Mezi výzkumnými organizacemi
jako poskytovateli sluţeb má jasnou převahu Západočeská univerzita v Plzni (ZČU). Největší
podíl projektů navrţených k podpoře, celkem sedm, připadá na Fakultu strojní ZČU, a to
zejména díky jejímu výzkumnému centru RTI - Regionálnímu technologickému institutu.
Celkem bylo k podpoře doporučeno 15 ţádostí, čtyři ţadatelé jsou zařazeni jako náhradníci,
tři ţádosti nesplnily podmínky kontroly a dva ţadatelé od ţádosti odstoupili. Částka dotace na
ţádosti, které vyhověly podmínkám programu, by byla celkově 2 493 416 korun, na projekt
jsou městem alokovány dva miliony korun.
Stanovení vodného a stočného pro rok 2016 v Plzni
Rada města Plzně schválila ceny vodného a stočného pro rok 2016, které začnou platit od 1.
ledna 2016. V případě vodného se jedná o částku 44,38 korun za metr krychlový, v případě
stočného je cena stanovena na 33,67 korun za metr krychlový, obojí bez DPH. Ve srovnání
s letošním rokem tak došlo ke sníţení cen vodného, kdy pro rok 2015 je 48,68 korun za metr
krychlový bez DPH, a ke zvýšení ceny stočného, jeţ je letos účtována ve výši 29,06 korun za
metr krychlový bez DPH.
Radní odsouhlasili poskytnutí čtyřletých dotací v oblasti kultury
Radní města Plzně odsouhlasili poskytnutí dotací v rámci Čtyřletého dotačního programu
v oblasti kultury na léta 2016 aţ 2019, schválit je ještě musí zastupitelé. Celkem zájemci o
dotace poţadovali v 30 ţádostech zhruba 231 milionů korun, komisí bylo navrţeno k podpoře
21 ţádostí o celkovém objemu 128,4 milionu korun. Dotační program je určen pro podporu
špičkových kulturních a uměleckých projektů a významné kontinuální kulturní a umělecké
činnosti, jako jsou hudba, tanec, literatura, divadlo, výtvarné umění a jiné, jeţ směřují
k veřejné prezentaci. Ţádosti o dotace přijímal Odbor kultury Magistrátu města Plzně od 26.
června do 13. července 2015, v období od 27. srpna do 23. října 2015 pak probíhala jednání
třináctičlenné odborné Komise pro Čtyřletý dotační program v oblasti kultury na léta 20162019, přičemţ 12. října se uskutečnila veřejná prezentace projektů postupujících do 2. kola.
Následně 11. listopadu byla doporučení komise projednána v Komisi kultury Rady města Plzně. Pro období let 2008 aţ 2011 město podpořilo celkem 13 ţádostí částkou 85 milionů korun,
v letech 2012 aţ 2015 to bylo jiţ 25 ţádostí, rozdělena mezi ně byla částka téměř 163 milionů
korun. Minimální výše poţadované roční dotace přitom činí 250 000 korun, u projektů formy
bienále (trienále atd.) musí být poţadovaná částka 250 000 korun dodrţena v roce pořádání
projektu, v přípravném roce můţe být částka ţádosti niţší. Jeden ţadatel mohl v tomto dotačním programu podat pouze jednu ţádost.
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Čtyřletý dotační program v oblasti kultury na léta 2016 aţ 2019 byl vyhlášen v následujících
kategoriích:
KULT – Z Dotace na činnost kulturních organizací, kde je město Plzeň zakladatelem.
KULT – S Dotace na činnost kulturních organizací, kde je město Plzeň spoluzakladatelem,
nebo subjektů, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, a které poskytují významnou veřejnou sluţbu ve smyslu opatření 3.1.6. Programu rozvoje kultury ve městě Plzni
na léta 2009-2019, realizovanou na území města Plzně.
KULT – P Dotace na významné kulturní a umělecké projekty, které jsou dlouhodobé nebo
pravidelně se opakující a jsou v souladu s Programem rozvoje kultury ve městě Plzni na léta
2009 2019.

KULT - Z

Č. žádosti

Druh grantu

Přehled posuzovaných žádostí o dotaci 4LD 2016-2019
Doporučeno
r.2017

Doporučeno
r.2018

Doporučeno
r.2019

1 Divadlo pod lam pou, o. p. s.

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

4 000 000

2 Galerie m ěsta Plzně, o. p. s.

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

12 800 000

3 Plzeň 2015, o. p. s.
4 Plzeňská filharm onie, o. p. s.

Celková částka KULT-Z
1 Bienále kresby Plzeň, z. s. p. o.
2 Divadlo Dialog Plzeň

KULT - S

3 Film ový klub Plzeň
4 JOHAN z. s.
5 k světu, z. s.
6 MEZINÁRODNÍ FESTIVAL DIVADLO

1 700 000

1 700 000

1 700 000

1 700 000

6 800 000

15 300 000

15 300 000

15 300 000

15 300 000

61 200 000

21 200 000

21 200 000

21 200 000

21 200 000

84 800 000

900 000

920 000

900 000

-

-

920 000

3 640 000

260 000

260 000

260 000

260 000

1 040 000

1 600 000

1 600 000

1 580 000

1 600 000

6 380 000

500 000

500 000

485 000

500 000

1 985 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

3 200 000

12 800 000
2 010 000

8 Papírna, z. s.

500 000

510 000

490 000

510 000

10 Středisko západočeských spisovatelů

200 000

200 000

200 000

200 000

800 000

11 Unie výtvarných um ělců

400 000

420 000

400 000

420 000

1 640 000

12 ZUŠ, Plzeň, Jagellonská

250 000

250 000

240 000

250 000

990 000

7 810 000

7 860 000

7 755 000

7 860 000

31 285 000

1 "Balet o. s."

150 000

150 000

150 000

150 000

600 000

2 Anim ánie o. s., z. s.

900 000

900 000

890 000

900 000

3 590 000

4 Člověk v tísni

165 000

165 000

150 000

165 000

645 000

6 JAZZ BEZ HRANIC

700 000

700 000

680 000

700 000

2 780 000

7 Konzervatoř Plzeň

200 000

50 000

200 000

50 000

500 000

8 PaNaMo

400 000

400 000

400 000

400 000

1 600 000

10 Plzeňská folklorní scéna, z. s.

410 000

410 000

410 000

410 000

1 640 000

11 Tanec Praha

250 000

250 000

250 000

250 000

1 000 000

Celková částka KULT-S

KULT - P

CELKEM
Doporučeno
2016-2019

Doporučeno
r.2016

Žadatel

13 Západočeská univerzita v Plzni
Celková částka KULT-P
Celková částka 4LD 2016 - 2019 (v Kč)

-

-

-

-

3 175 000

3 025 000

3 130 000

3 025 000

32 185 000

32 085 000

32 085 000

32 085 000

12 355 000
128 440 000

Ţádosti vyřazené z důvodu nedodrţení podmínek vyhlášení dotačního programu:
KULT – P/5 iReport
KULT – P/9 Pěstuj prostor
KULT – P/12 ZACH´S PUB
KULT – P/14 Ţonglér o.s.
Ţádosti, které neměly dostatečné bodové ohodnocení pro postup do 2. kola dotačního řízení
(min. 140 bodů z celkového počtu 200 bodů):
KULT – S/7 Občanské sdruţení STUDNICE
KULT – S/9 Sdruţení Plzeňského dětského sboru
KULT – P/3 Bohemia JazzFest
Ţádosti, které Komise 4 LD doporučila nepodpořit:
KULT – S/1 Bienále kresby Plzeň, ZSPO
KULT – P/13 Západočeská univerzita v Plzni
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Příloha č.1
Plzeň testuje pilotní projekt, jeho cílem je zvýšit poptávku po velkých městských bytech
Město Plzeň zkouší nový přístup v hledání zájemců o pronájem velkých městských bytů. U
jednotek, které mají podlahovou plochu o velikosti 90 a více metrů čtverečních, má totiţ radnice dlouhodobě problém sehnat zájemce. Zvýšit poptávku má nyní pomoci to, ţe úřad nechá
zpracovat pro konkrétní neupravený byt vizualizaci, která zahrnuje nejen základní stavební
úpravy realizované městem Plzeň, ale zejména moţnosti budoucího vzhledu a uspořádání
bytové jednotky. Tento způsob se radnici osvědčil, u prvního takto nabízeného bytu přišlo na
prohlídku 11 zájemců. Pilotní projekt se zkoušel u bytu na adrese Smetanovy sady 15, který
má rozlohu 108 metrů čtverečních. Neţ se město pustilo do jeho rekonstrukce a nabídlo jej
jako upravený, zveřejnilo na městském realitním portálu www.byty.plzen.eu návrh jeho moţného budoucího stavu. Zatímco dříve na prohlídku velkých bytů přišel jeden člověk, někdy
dokonce nikdo, tentokrát bylo zájemců 11. Podobným způsobem je připravena nabídka ještě i
jednoho dalšího velkého bytu. Do budoucna by chtěla radnice docílit doplnění městské směrnice tak, aby se z pilotního projektu stal standardní přístup pro všechny takto nabízené velké
neupravené městské byty. Návratnost investice do rekonstrukce velkého bytu se pohybuje
průměrně kolem pěti let, záleţí na velikosti a stavu, v jakém se nachází. Město Plzeň má u
velkých bytů (v domech s koeficientem kvality 1) stanovenu standardní cenu nájemného
82,10 korun za metr čtvereční a měsíc. V případě, kdy podlahová plocha přesáhne 90 metrů
čtverečních, za kaţdý metr navíc platí nájemce pouze částku 20,50 korun za metr čtvereční a
měsíc. Nájemníkům velkých bytů město také nabízí moţnost, aby si rekonstrukci zaplatili ze
svého a poté si převáţnou část vloţených nákladů „odbydleli“.
26. 11. 2015
Rada odsouhlasila návrh rozpočtu na rok 2016, zabývat se jím budou zastupitelé
Rada města Plzně odsouhlasila návrh rozpočtu na rok 2016, vykazuje kladné saldo příjmů a
výdajů. Dokumentem se ještě budou zabývat zastupitelé na svém jednání 10. prosince. Pro
příští rok návrh počítá s příjmy města ve výši 5,919 miliardy korun, coţ je o 11 procent víc ve
vztahu ke schválenému rozpočtu roku 2015, výdaje mají být 5,691 miliardy korun, meziročně
o 9,8 procenta niţší. Mezi největší investiční akce, na něţ jsou pro příští rok alokovány peníze, patří rekonstrukce trati Karlovarská a úpravy tribuny ve Štruncových sadech, mezi nově
zahájené pak například vyhrazený jízdní pruh na Karlovarské.
PŘÍJMY:
Nejvyšší příjmy má město z cizích daní, pro rok 2016 jsou stanoveny ve výši 3,470 miliardy
korun, coţ je oproti očekávané skutečnosti roku 2015 nárůst o 4,8 procenta. Další významnou
část oblasti příjmů tvoří příjmy z pronájmu městského majetku, ty jsou do rozpočtu zapracovány ve výši 646 milionů korun, přičemţ nejvyšší příjmy z pronájmu jsou v oblasti vodohospodářské infrastruktury, tepla a správy bytového a nebytového fondu. Kapitálové příjmy jsou
pro rok 2016 stanoveny na 929,9 milionu korun. Zatímco letos jejich ‚gró‘ tvořily dotace, pro
příští rok je to příjem z prodeje vodárenské infrastruktury společnosti Vodárna Plzeň, za nějţ
město získá 858,9 milionu korun. Město také předpokládá příjem z prodeje domů ve výši 40
milionů korun, z prodeje bytů a nebytových prostor ve výši 14 milionů korun a z prodeje pozemků 17 milionů korun. Co se týká dotací, klíčové evropské projekty ITI a IROP se zatím
„nerozběhly“, tomu tedy odpovídá nízká částka na dotacích v oblasti příjmů rozpočtu pro rok
2016. Oproti letošnímu roku se meziročně zvýší dotace ze státního rozpočtu na výkon státní
správy, a to o 2,4 procenta, město tak dostane 121 milionů korun, přičemţ podíl městských
obvodů tvoří 36,6 milionu korun. Nárůst dotace je dán tím, ţe město přebírá některé kompetence související s oblastí ţivotního prostředí, zároveň je zohledněn meziroční nárůst počtu
obyvatel.
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VÝDAJE:
Nejvyšší sumu z celkové částky 5,691 miliardy korun tvoří provozní výdaje. Pro rok 2016
jsou stanoveny ve výši 4,299 miliardy korun. Nejvýznamnější oblasti provozních výdajů tvoří
takzvané běţné výdaje, tedy výdaje na činnost úřadu spojené s výkonem státní správy i samosprávy, výdaje na provoz a údrţbu budov a podobně. Běţné výdaje by měly činit 1,138 miliardy korun (Magistrát města Plzně 692 milionů korun, městské obvody 446,4 milionů korun).
Další sloţku provozních výdajů tvoří výdaje spojené s provozem a údrţbou městského majetku, tedy například komunikace, veřejné osvětlení, zeleň, správa bytového fondu, sportoviště a
další, kdy jsou výdaje pro rok 2016 stanoveny na 749,9 milionu korun, meziroční nárůst je
v tomto případě 17 procent. Výdaje souvisí i s městskou hromadnou dopravou, pro Plzeňské
městské dopravní podniky počítá radnice pro rok 2016 s částkou ve výši 833,2 milionu korun,
oproti původnímu výhledu je to o devět milionů korun méně. Příspěvky na provoz příspěvkovým organizacím zřízených městem budou ve výši 852,3 milionu korun.
Kapitálové výdaje pro příští rok jsou stanoveny ve výši 1,392 miliardy korun, coţ je meziročně o zhruba 200 milionů korun méně. Patří pod ně stavební investice (1,180 miliardy korun),
přičemţ 677 milionů korun jde na akce, které jiţ běţí, zbylá část peněz je určena na nové investiční akce. Pod kapitálové výdaje patří také nestavební investice, tedy pořízení strojů a
zařízení, dopravních prostředků, výpočetní techniky, uměleckých děl a podobně za 28,4 milionu korun, dále například také výdaje za pořízení budov a výkupy pozemků (77,8 milionu
korun).
Mezi největší investiční akce, na něţ půjdou peníze z rozpočtu roku 2016, patří rekonstrukce
tramvajové trati Karlovarská (100,8 milionu korun), rekonstrukce Letkovské ulice (39,2 milionu korun), náhradní hřiště pro TJ Slovan (47,2 milionu korun), dokončení rekonstrukce stadionu Štruncovy sady (56,9 milionu korun) a rekonstrukce napájení Slovany – Černice (39,7
milionu korun). Nově zahájenými projekty pak budou vyhrazený jízdní pruh Karlovarská (15
milionů korun, celkové náklady 32 milionů korun), Obytný soubor Stráň (17 milionů korun,
celkové náklady 30 milionů korun) a vodovody a kanalizace v ulici Kapitána Jaroše (29 milionů korun).
XXUdálosti z programu primátora:
18. listopadu 2015
 Vyhodnocení soutěţe „Kdy volat 150?“
 Beseda v Českém rozhlase Plzeň na téma „koncepce Městské policie“
19. listopadu 2015
 Schůzka s Bc. Martinem Sobotkou, starostou města Dobřany na téma „Městská policie“
 Schůzka s Ing. Rostislavem Kotilem, starostou obce Letkova na téma „provoz MŠ
v Letkově“
20. listopadu 2015
 Natáčení TV ZAK - rok koalice
 Přijetí Jeho Eminence Gianfranca kardinála Ravasiho, účast nám. Baxa, Náhlík, Kotas,
rad. Matoušová a p. kancléř
 Oběd s Jeho Eminencí Gianfrancem kardinálem Ravasim, účast nám. Baxa, Náhlík a
p. kancléř
23. listopadu 2015
 Rozloučení s plk. Mgr. Jaromírem Kníţetem, končícím ředitelem PČR Plzeňského
kraje
24. listopadu 2015
 Předání cen 54. MŠ za sběr ţaludů pro potřeby ZOO Plzeň
 Přijetí děkanů ZČU
 Účast na inauguraci děkana pedagogické fakulty RNDr. Miroslava Randy, Ph.D.
 Schůzka na téma „Hokejová akademie“, účast rad. Dvořák, Kotas
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25. listopadu 2015
 Pracovní schůzka s veliteli dobrovolných hasičů
26. listopadu 2015
 Slavnostní otevření zrekonstruované Borské ulice
27. listopadu 2015
 Schůzka na téma „Role Techmania Scieance Center ve vzdělávacím systému“, účast
nám. Herinková
29. listopadu 2015
 Rozsvícení vánočního stromečku na náměstí Republiky
30. listopadu 2015
 Setkání s provozovateli gastronomických provozoven na Americké tř.
1. prosince 2015
 Slavnostní otevření pavilonu mimoškolní výchovy na 28. ZŠ
 Bezpečnostní rada obce
 Přijetí delegace belgického Valonského parlamentu – Brusel
2. prosince 2015
 Předávání zlatých medailí Janského plakety
 Nácvik krizového štábu
 Setkání při příleţitosti ukončení spolupráce s Barborou Zemanovou, manaţerkou EIB
 Výběrové řízení na pozici tajemníka MMP
 Jednání k Nadaci 700 let města Plzně
3. prosince 2015
 Slavnostní setkání s dobrovolnými hasiči v obřadní síni radnice
 Mikulášská nadílka v Centru Hájek
4. prosince 2015
 Jednání na téma „Plzeňská karta“
 9. Andělský slet pořádaný Odborem sociálních sluţeb MMP (poděkování dobrovolníkům a pracovníkům v sociálních sluţbách), tentokrát ocenění obdrţel Mgr. Pavel Janouškovec
7. prosince 2015
 Zastupitelstvo Plzeňského kraje
 Seminář k rozpočtu města Plzně na 2016
9. prosince 2015
 Představení nových sanitních vozů ZZS PK
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