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.
17. 12. 2015
Sportovní areál Prokopávka bude mít v nájmu TJ Lokomotiva Plzeň
Rada města Plzně rozhodla o tom, ţe sportovní areál Prokopávka získá do nájmu TJ Lokomotiva Plzeň, která provozuje sportovní halu v Plzni na Slovanech. Doba nájmu byla stanovena
s účinností od 1. ledna 2016 do 31. prosince 2028. Město si od změny systému provozování
areálu slibuje to, ţe sportovní komplex přestane chátrat. Město areál do svého majetku získalo
koupí v roce 2010, následně byla jeho část dána do výpůjčky Sdruţení sportovních klubů Bolevec za účelem vyuţití ke sportovním a tělovýchovným aktivitám. Tato cesta se neosvědčila.
S ohledem na technický stav areálu proto doporučil magistrátní odbor správy infrastruktury
změnit systém provozování z výpůjčky na smlouvu o nájmu, provozování a údrţbě tak, jako
je tomu na ostatních sportovištích ve správě odboru. Sportovní kluby, které měly areál ve
výpůjčce, souhlasily s ukončením smluv o výpůjčce dohodou, a to ke dni 31. prosince 2015.
Podle názoru odboru správy infrastruktury zamezí změny systému provozování sportovního
areálu Prokopávka postupnému chátrání. Aby areál i do budoucna slouţil sportovcům a široké
veřejnosti, je nezbytně nutné zajistit jeho financování z rozpočtu města. Postupnými a plánovanými investicemi je moţné areál zrekonstruovat, doplnit o vhodné sportovní plochy a vybudovat z něj atraktivní místo pro sport i relax nejen pro občany města Plzně, ale i výkonností
sportovce. Město má na začátek připraveno v rámci svého rozpočtu částku 2,5 milionu korun
provozních a 4,6 milionu korun investičních prostředků, které do areálu půjdou. Ve sportovním areálu Prokopávka se nachází původní hřiště s umělým povrchem na pozemní hokej, původní škvárové fotbalové hřiště, které je dnes jiţ z části zarostlé a nevyuţívané, travnaté fotbalové hřiště s umělým osvětlením, tělocvičny, šatny a sprchy, venkovní krytá tribuna u fotbalového hřiště, objekt s restaurací a ubytovnou, přístavek plynové kotelny. TJ Lokomotiva
Plzeň má zkušenosti s provozováním sportovní haly na Slovanech. Ve spolupráci její a města
Plzně se podařilo kompletně zrekonstruovat a rozšířit celý slovanský areál, který je navštěvován profesionálními i amatérskými sportovci a širokou veřejností.
Pro přípravu nového obratiště trolejbusů v Černicích rada odsouhlasila studii pro další
přípravu stavby
Radní města odsouhlasili Studii Černice – obratiště MHD, dokument se stane podkladem pro
další majetkovou a projektovou přípravu stavby. Přesun obratiště trolejbusů v městské části
Černice je potřebný pro to, aby byly zajištěny standardní parametry obratiště a sníţeny provozní náklady této linky MHD. Nově by tak mělo vzniknout obratiště na okraji obytného
území ve výrobní zóně, přičemţ se počítá s doplněním nového propojení ulic K Cihelnám –
V Hliníku. V roce 2016 bude nákladem města a PMDP vybudována v Černicích trakční měnírna pro trolejbusové linky č. 10 a 13 v hodnotě 61,8 milionu korun bez DPH. Tato stavba
umoţní v budoucnu prodlouţení trolejbusové trati a z toho důvodu byla zpracována výše
zmíněná studie. Stávající trolejbusové obratiště při křiţovatce ulic k Cihelnám a Na Vápenicích dnes slouţí jako nácestná konečná stanice pro část trolejbusových linek číslo 10 a 13
ukončených v Černicích. Druhá část spojů pokračuje dále aţ k obchodnímu centru Olympia. Stávající obratiště umístěné v prostoru návsi, je prostorově velmi omezené, coţ negativně
ovlivňuje i jeho dopravně technické parametry. Studii nového řešení zpracoval Útvar koncepce a rozvoje města Plzně, návrh naplňuje všechny provozní poţadavky a přitom nenavyšuje,
ale naopak částečně sniţuje provozní náklady na MHD. Dle výpočtu by se posunutím obratiště uspořilo cca 2500 vozokilometrů ročně, coţ činí přibliţně 180 aţ 200 tisíc korun ročně. Ze
systémového hlediska zkracuje pro cestující trasu do zastávky nákupního centra Černice. Pro
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některé ojedinělé části okrajové zástavby se prodluţují docházkové vzdálenosti, jejich délka
je však tento typ území přiměřená.
Náklady jsou předběţně odhadnuty na částku kolem 11 milionů korun, zahrnují vybudování
komunikace a parkovacích stání, chodníků, odvodnění, veřejné osvětlení, zastávky, zeleň, ale
i například sociální zázemí pro řidiče.
Městský ústav sociálních služeb získá nový software k vedení zdravotnické dokumentace
Městský ústav sociálních sluţeb města Plzně získá nový software, který bude slouţit k vedení
zdravotnické dokumentace uţivatelů a s tím spojené administrativy. Nákup programu MEDICUS zajistí Správa informačních technologií města Plzně, která je majitelem licence a licenčního čísla. Kvůli tomu Rada města Plzně přijala rozpočtové opatření, kdy o částku 140
tisíc korun sníţila provozní příspěvek Městskému ústavu sociálních sluţeb města Plzně, o
stejnou částku následně zvýšila provozní příspěvek Správě informačních technologií města
Plzně. Nový software nahradí stávající uţívaný program PC DOKTOR.
14. 1. 2016
Město plánuje obměnit technologii pro měření imisí
Město Plzeň potřebuje obměnit technologie pro měření imisí, připravilo proto projekt pro nákup a instalaci celkem 13 kusů přístrojů schopných zjišťovat koncentrace SO2, NO2, CO a
O3. Na akci za téměř 7,3 milionu korun včetně DPH se radnice pokusí získat dotaci. S přípravou a podáním ţádosti o finanční podporu z Operačního programu Ţivotní prostředí souhlasili
radní města, schválit jej ještě musí zastupitelé. Vyměnit by se měly dosluhující analyzátory na
jedné mobilní a třech stacionárních stanicích rozmístěných na území města. Tyto analyzátory
jsou jiţ morálně opotřebené, některé za hranicí své ţivotnosti. Ţádost o dotaci by měla směřovat do 17. výzvy Operačního programu Ţivotní prostředí pro období 2014 aţ 2020. Podpora
je poskytována formou dotace s maximální hranicí do 85 procent celkových způsobilých výdajů projektu. Příjem ţádostí je moţný do 14. října 2016. Monitorovací síť kvality ovzduší
provozuje město Plzeň prostřednictvím své Správy informačních technologií města Plzně, a to
od roku 1995. Funguje na pěti stacionárních a jedné mobilní automatické monitorovací stanici. Výměna dosluhujících analyzátorů se týká mobilní a tří stacionárních stanic, konkrétně
v lokalitách Plzeň – střed, Plzeň – Lochotín a Plzeň - Slovany. Náklady na nákup analyzátorů
včetně jejich zabudování do stávajícího systému sběru, přenosu a zpracování dat byly vyčísleny na 7 291 000 korun. Celá měřící síť, která zahrnuje dále i stanice Plzeň – Skvrňany a
Plzeň – Bory, byla v minulosti pořízena z prostředků města Plzně s významnou finanční podporou programu PHARE. Nejvíce vybavená je stanice Plzeň - Slovany, jeţ byla v roce 2004
začleněna do státní imisní sítě a její měřící program je akreditován. V případě, ţe město
s ţádostí o dotaci neuspěje, naplánovala by Správa informačních technologií akci do rozpočtu
na rok 2017.
O jednoleté dotace v oblasti kultury na celoroční činnost požádaly na tři desítky subjektů
Rada města Plzně schválila poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu na
podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti pro rok 2016. Celkem 18
subjektů se rozhodla podpořit souhrnnou částkou 517 tisíc korun. U dalších čtyř ţadatelů radní souhlasili s poskytnutím dotace ve výši 333 tisíc korun, tento krok ale musí ještě schválit
zastupitelé. Mezi podpořenými subjekty jsou Loutkové divadlo Špalíček, Sdruţení Plzeňského dětského sboru, zájmové sdruţení Ponton, občanské sdruţení Ţonglér a další. Celkem
město obdrţelo 31 ţádostí, pět z nich bylo z důvodu nedodrţení podmínek vyřazeno. Ostatními, tedy 26 ţádostmi v celkové výši 2 924 483 korun, se zabývala speciálně jmenovaná
komise. Podporu doporučila 22 ţadatelům, ti si rozdělí 850 tisíc korun. Jednotliví ţadatelé
získají na podporu, rozvoj a prezentaci své činnosti částky od 10 tisíc korun aţ po sumu 135
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tisíc korun. Ta je nejvyšší z navrhovaných a je určena pro legendární plzeňské Loutkové divadlo V Boudě. Poskytnutí dotace tomuto ţadateli, stejně jako dalším třem, musí ještě schválit zastupitelé.
Seznam schválených ţádostí Radou města Plzně: Consortium musicum (41000 Kč), Dětský
folklorní soubor Mladinka (27000 Kč), Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku – Foligno (27000 Kč), Loutkové divadlo Špalíček (23000 Kč), Jindřiška Kikinčuková (36000 Kč),
Občanské sdruţení Tak pojď s náma (10000 Kč), Občanské sdruţení Ty a Já (18000 Kč), Plzeňské orchestrální sdruţení (10000 Kč), Plzeňský smyčcový orchestr (14000 Kč), Ponton
(36000 Kč), Přátelé Koinonie (27000 Kč), Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru
Jiřičky Plzeň (36000 Kč), Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Mariella (45000
Kč), Koncerty Plzeňsko (23000 Kč), Sdruţení Plzeňského dětského sboru (45000 Kč), Sdruţení přátel Junior orchestru ZUŠ Bedřicha Smetany (27000 Kč), Soubor písní a tanců Jiskra
(45000 Kč), Ţonglér (27000 Kč).
Město vypisuje dotační programy, mimo jiné na podporu zdravotně postižených
Město Plzeň vypisuje takzvané malé dotační programy v sociální oblasti, jsou určeny například na podporu prorodinné politiky, zdravotně postiţených a dalších. Vyhlášení dotačních
programů pro rok 2016 schválila Rada města Plzně.
Na program nazvaný Sociální sluţby a ostatní sluţby a činnosti v sociální oblasti jsou pro
letošní rok vyčleněny zhruba dva miliony korun. Jeho prostřednictvím město podpoří například projekty zaměřené na klienty, kteří přecházejí z programu pracovní rehabilitace na otevřený trh práce, peníze jsou určeny i na podporu dobrovolnictví a aktivní zapojení Plzeňanů
do komunity, v níţ ţijí, na klubovou a svazovou činnost seniorů a zdravotně postiţených, na
projekty reagující na opatření obsaţená v Realizačním plánu pro rok 2016, stejně tak i na financování základních druhů a forem sociálních sluţeb, jeţ nebyly pro letošní rok - výhradně
z důvodu formálních nedostatků ţádosti - podpořeny přímo z rozpočtu Odboru sociálních
sluţeb Magistrátu města Plzně.
Co se týká dotačního titulu Aktivity prorodinné politiky, tedy dalšího vypisovaného programu, na něj město připravilo 380 tisíc korun. Dotace lze poskytnout na financování preventivních sluţeb na podporu funkčnosti rodiny, jejichţ podstatou je usnadňovat a posilovat partnerské a manţelské souţití, včetně rodičovství, podporovat rodiny v péči o děti a v procesu
harmonizace práce a rodiny. Konkrétně jde například o poskytování volnočasových aktivit
pro děti nebo pro rodiny s dětmi, podporu a výchovu k harmonickému partnerství, manţelství
a odpovědnému rodičovství, ostatní druhy aktivit k podpoře funkčnosti rodiny, posilování
a upevňování rodičovských rolí nebo podporu svépomocných skupin v rámci komunity a
podporu intuitivního rodičovství. Podporovány budou především aktivity směřující
k předcházení negativních jevů v rodině.
Ţádosti do všech vyhlášených programů se odevzdávají do sekretariátu Odboru sociálních
sluţeb Magistrátu města Plzně, Martinská 2 nebo do podatelny Magistrátu města Plzně,
Škroupova 5, a to ve dnech 25., 26. a 29. února, poštou pak je pro dodrţení termínu rozhodující datum podání 29. února, v ostatních případech datum doručení. Ţádosti nelze odevzdávat
ani zasílat poštou před 25. únorem 2016. Vyhlášení a podrobné informace k dotačním programům budou zveřejněny nejpozději v úterý 19. ledna 2016 na webu města Plzně a na adrese
http://socialnisluzby.plzen.eu/dotace/. Jako další město vypisuje program, který cílí na zkvalitnění ţivota osob se zdravotním postiţením a uzávěrka ţádostí je zde průběţná.
Sídlištní plochy podél Studentské ulice změní svou podobu
Rada města Plzně odsouhlasila poskytnutí částky 300 tisíc korun na projekt Revitalizace části
zelených ploch podél Studentské ulice, a to pro Městský obvod Plzeň 1. Pokud tento záměr
schválí zastupitelé, půjdou peníze z Fondu ţivotního prostředí města Plzně. Díky nim dostanou nyní poškozené a zanedbané plochy nové zatravnění, budou osázeny stromy, prostor zís3
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ká nové lavičky i záhony. Plocha vybraná pro revitalizaci se nachází podél pravé strany Studentské ulice od křiţovatky s ulicí Gerskou aţ po křiţovatku s ulicí Plaskou. Jedná se o frekventovanou sídlištní plochu, kde jsou zbytky plotu, staré nepouţívané kovové sušáky, poškozené lavičky a napadené smrky pichlavé. Všechny tyto prvky a napadené stromy budou odstraněny. Naopak do lokality bude umístěno pět nových laviček, vysázeno celkem 21 kusů
alejových stromů, tedy javorů, okrasných třešní, platanů a buků. V dolní části upravované
plochy bude vytvořen velký záhon z levandule a růţí. Městský obvod předpokládá, ţe práce
zahájí v září 2016, projekt s celkovým rozpočtem 350 tisíc korun by měl být hotov do listopadu 2016. Obvod na něj dá ze svého rozpočtu 50 tisíc korun.
Letničkové výsevy by mohly zkrášlit Plzeň i letos
Rada města Plzně podpořila projekt Letničkových výsevů v Plzni, který od roku 2014 připravuje Správa veřejného statku města Plzně. Souhlasila s uvolněním 415 tisíc korun na jeho
realizaci, a to z Fondu ţivotního prostředí města Plzně. Pokud záměr schválí zastupitelé, bude
v roce 2016 na území města oseto směsí květin deset lokalit o celkové výměře 1766 metrů
čtverečních, které se nacházejí zejména podél komunikací. Projekt výsevu jednoletých květinových záhonů na netradičních místech podél komunikací, v sídlištní zeleni a v travnatých
parkových plochách se pilotně testoval v roce 2014. Osvědčil se, plochy veřejné zeleně ve
městě se díky tomu podařilo výrazně zkrášlit, na coţ velmi pozitivně reagovala veřejnost.
Proto se v projektu pokračovalo i loni. Na výsadbu budou pouţity tradiční směsi, jako jsou
například Plzeňská květnice, ale i směsi nové a zkušební. Projekt v plné výši podpořila Komise ţivotního prostředí Rady města Plzně.
XXUdálosti z programu primátora:
11. prosince 2015
 Slavnostní vyřazení nových stráţníků Městské policie
 Recepce primátora pro partnery projektu Plzeň EHMK 2015
14. prosince 2015
 Sbírka „Nebuďme lhostejní“ – zhodnocení letošního ročníku sbírky pořádané Magistrátem města Plzně společně s Odborem sociálních sluţeb
 Slavnostní ocenění sloţek Integrovaného záchranného systému
15. prosince 2015
 Spanilá jízda, účast i nám. Herinková a nám. Baxa (kaţdý měl své vybrané sociální
zařízení)
16. prosince 2015
 Pracovní schůzka s biskupem msgr. Radkovským na téma „pozemky pro kostel na Severním předměstí“
 Zpívání koled s Českým rozhlasem Plzeň na nám. Republiky
17. prosince 2015
 Zpívání koled s FC Viktoria Plzeň
19. prosince 2015
 Vánoční turnaj řecko-římského zápasu dětí Sokol Bolevec
24. prosince 2015
 Setkání s lidmi bez domova společně s biskupem msgr. Radkovským a Pavlem Janouškovcem z Městské charity
4. ledna 2016
 Zahájení Tříkrálové sbírky v mázhauzu radnice
6. ledna 2016
 Natáčení České televize na téma „Senior expres“
7. ledna 2016
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 Schůzka s doc. RNDR. Jiřím Jeţkem, Ph.D. ze Západočeské univerzity na téma „strategický rozvoj města Plzně“
8. ledna 2016
 Natáčení ZAK Plzeň v kostce na téma „bezpečnost na Americké třídě v Plzni“
11. ledna 2016
 Seminář ITI pro členy rady města Plzně
12. ledna 2016
 Schůzka p. Janem Řehulou na téma „Mistrovství ČR v triatlonu“, účast rad. Dvořák
13. ledna 2016
 Schůzka p. Hodek na téma „pozemek pro výstavbu vodárenského souboru Litice“,
účast nám. Šindelář, rad. Matoušová
14. ledna 2016
 Přijetí prof. MUDr. Zdeňka Mračka, 6. primátora statutárního města Plzně u příleţitosti jeho 86. narozenin
15. ledna 2016
 Slavnostní otevření Centra robotiky v objektu DEPO 2016
 Schůzka s Ing. Miloslavou Veselou na téma „konání 4. konference SMART CITY
v Plzni“
18. ledna 2016
 Uctění památky deportovaných plzeňských Ţidů poloţením věnce u Sokolovny ve
Štruncových sadech
 Seminář Koncepce sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na roky
2016-2020
19. ledna 2016
 Tisková konference k pořádání prodejních trhů v Plzni
20. ledna 2016
 Návštěva Fakulty elektrotechnické ZČU, účast nám. Kotas
21. ledna 2016
 Jednání na téma „ Plzeňská karta“, účast nám. Kotas, nám. Náhlík
 Schůzka pí. Kozáková na téma „Nadace 700 let města Plzně“
 Schůzka se zástupci Nadace Löwyho (M. Hájek, V. Bako a E. Štixová)
25. ledna 2016
 Seminář ITI pro zastupitele města Plzně
26. ledna 2016
 Slavností předání techniky za rok 2015 Hasičskému záchrannému sboru Košutka
 Schůzka M. Štěrba na téma „rekonstrukce objektu u Seneckého rybníka“, účast nám.
Kotas, nám. Náhlík
27. ledna 2016
 Setkání členů rady města Plzně se zástupci FC Viktoria Plzeň
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