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.

10. 3. 2016
Město usiluje o dotaci na kamery do problémové Resslovy ulice
Město Plzeň podá žádost o dotaci na rozšíření kamerového systému na území třetího městského obvodu, konkrétně v Resslově ulici. Podporu chce získat z krajského programu Plzeňský kraj – bezpečný kraj a prevence kriminality pro rok 2016. Podání žádosti schválila Rada
města Plzně. Statistiky Policie České republiky dokládají za rok 2015 jenom v Resslově ulici
celkem 38 případů protiprávního jednání. Z pohledu skladby trestné činnosti se jedná převážně o majetkovou trestnou činnost, tedy o krádeže v domech a provozovnách, o vloupání do
objektů, vloupání do vozidel, poškozování zaparkovaných vozidel. Aktuální problém v dané
lokalitě spočívá zejména v rušení nočního klidu a porušování veřejného pořádku, což je
zejména důsledkem rozšíření počtu hudebních klubů v Resslově ulici. Umístění kamery v této
lokalitě je v souladu s navrhovanou koncepcí rozvoje městského kamerového systému
v Plzni. O dotaci ve výši 214 tisíc korun město požádá Plzeňský kraj, který daný dotační program vyhlašuje každoročně. Dotace je určena na projekty investičního i neinvestičního charakteru a žadatel může získat maximálně 70 procent celkových předpokládaných nákladů na
realizaci projektu. Město Plzeň má na spolufinancování projektu připraveno v rozpočtu
91 792 korun.
Plzeň bude mít služební byty pro stabilizaci či nábor pracovníků
Rada města Plzně schválila Postup při zajištění služebního bytu pro stabilizaci či nábor pracovníků. Město tím nastavuje pravidla pro pronájem městského bytu ve chvíli, kdy o něj požádají zaměstnanci Městské policie Plzeň i dalších složek města a jeho příspěvkových organizací, tedy například Městského ústavu sociálních služeb města Plzně. Cílem radnice je pomocí takto nastavené bytové politiky podpořit nábor nových pracovníků, případně udržet zaměstnance stávající. Každý požadavek na zajištění služebního bytu bude projednán ve vedení
města, v případě souhlasu si zájemce podá přihlášku a magistrátní bytový odbor pro něj vybere z uvolněných bytů ty vhodné, které jsou připravené k nájmu. Přihlížet přitom bude
k požadavkům zájemce. Ten může v přihlášce specifikovat svoji představu o velikosti bytu
včetně upřednostňované lokality. Uzavření nájemní smlouvy bude schvalovat Rada města
Plzně. Nájemní smlouvy uzavřené v souladu s tímto postupem, tedy pro stabilizaci či nábor
pracovníků, budou vázány na výkon zaměstnání.
Zoo plánuje rozšířit venkovní terasu před restaurací, zdvojnásobí kapacitu
Rada města Plzně schválila zařazení tří investičních akcí Zoologické a botanické zahrady
města Plzně pro letošní rok. Nejvýznamnější z nich, v hodnotě zhruba 800 tisíc korun, počítá
s rozšířením venkovního sezení před restaurací Kiboko v areálu zahrady. Tu ročně navštíví
kolem 450 tisíc lidí, kapacita terasy před restaurací množství návštěvníků nedostačuje. Zoo
počítá s rozšířením z 210 metrů čtverečních na přibližně 410 metrů čtverečních plochy. Tím
se kapacita terasy téměř zdvojnásobí, ze současných 90 míst jich po realizaci poskytne 186.
Další radou schválená investice se týká pořízení pojezdových vrat k uzavření prostoru garáží,
náklady jsou odhadnuty na 200 tisíc korun, a také nákupu osobního automobilu v hodnotě do
140 tisíc korun, který nahradí už vysloužilý vůz.
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Tendrem na nákup elektřiny a plynu chce Plzeň ušetřit miliony korun
Město Plzeň zadá veřejnou zakázku na nákup zemního plynu a elektrické energie pro období
2017 až 2018, od vypsání tendru si slibuje úsporu v řádech milionů korun. Za tímto účelem se
sdruží magistrát s městskými obvody, příspěvkovými organizacemi města i městskými obchodními společnosti, které o to projevily zájem. Kvůli nákupu elektřiny na komoditní burze
se zatím spojilo 97 subjektů, v případě zemního plynu 75, přičemž město ještě s nabídkou na
zapojení osloví neziskové a další organizace, které mají od města ve výpůjčce nemovitost.
Nákup zemního plynu prostřednictvím komoditní burzy byl takto poprvé schválen v roce
2012, a to pro období 2013 a 2014, osvědčil se a došlo k úspoře zhruba pěti milionů korun.
V roce 2013 byla takto nakoupena silová složka maloodběrů elektrické energie na období
2014 až 2016, kdy se podařilo uspořit 33 milionů korun. Zemní plyn byl pak následně nakoupen ještě pro období 2015 a 2016, transakce znamenala úsporu ve výši 580 tisíc korun. Odbor
vnitřní správy magistrátu, jenž má tuto oblast na starost, proto navrhl využít obdobný postup i
pro následující dva roky. Společný postup při výběru dodavatele prostřednictvím nákupu
těchto komodit na Českomoravské komoditní burze Kladno schválila Rada města Plzně.
Společný nákup na komoditní burze:
ELEKTŘINA
Objem nákupu na 2 roky
49 462 MWh
Počet subjektů
97
Počet odběrných míst
1550

PLYN
32 000 MWh
75
158

Plzeň vyhlásí dotační program na opravy sportovišť, rozdělí deset milionů korun
Plzeň vyhlásí dotační program nazvaný Rekonstrukce, oprava a výstavba sportovních zařízení, areálů a související infrastruktury na území města Plzně pro rok 2016. Podpořit chce především neziskové subjekty, které mají omezenou možnost získat finanční prostředky
z vlastních zdrojů a činnosti a jež zajišťují aktivní využití volného času občanů, především
dětí a mládeže. Celkový objem podpory je deset milionů korun, peníze společně daly dohromady město Plzeň a čtyři největší městské obvody.
Žadatelem může být pouze organizace, která na území města vykazuje sportovní činnost minimálně tři roky před podáním žádosti. Přičemž taková činnost je její hlavní, případně většinovou aktivitou. Zároveň musí být vlastníkem sportovního zařízení, na jehož rekonstrukci,
opravu či výstavbu chce podporu získat, nebo musí mít takové zařízení v nájmu či výpůjčce
na dobu nejméně pět let ode dne vyhlášení tohoto dotačního programu. Maximální výše poskytnuté podpory jednomu subjektu může činit 500 tisíc korun. Nutnou podmínkou poskytnutí podpory je finanční spoluúčast žadatele či jiného třetího subjektu zajištěná žadatelem ve
výši minimálně 15 procent poskytnuté podpory. Žádosti je možné podávat od 2. do 31. května. Vyhodnocení grantového programu bude posuzovat devítičlenná hodnotící komise, přidělení podpory budou schvalovat zastupitelé. Zahájení a dokončení projektu je plánováno na
období 23. června 2016 až 31. března 2017. Objem podpory je tvořen příspěvkem z rozpočtu
města Plzně ve výši 3.363.000 korun, Městského obvodu Plzeň 1 ve výši 1.829.000 korun,
Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve výši 1.439.000 korun, Městského obvodu Plzeň 3 ve
výši 2.393.000 korun a Městského obvodu Plzeň 4 ve výši 976.000 korun.
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Školy si rozdělí peníze na prevenci sociálně patologických jevů, tělovýchovné aktivity i
podporu technického vzdělávání
Město podpoří důležité aktivity škol, ze tří různých grantových programů jim rozdělí částku
ve výši 2,2 milionu korun. Nejvyšší celkovou sumu, tedy 1,2 milionu korun, poskytne Plzeň
třem desítkám škol na podporu technického vzdělávání. Další prostředky, ve výši půl milionu
korun, si rozdělí školy na podporu primární prevence sociálně patologických jevů, stejná výše
podpory půjde i na tělovýchovné aktivity. Podporu většině žádostí schválili radní města, u
některých budou mít ještě konečné slovo zastupitelé. Co se týká grantového programu nazvaného Podpora aktivit k technickému vzdělávání pro rok 2016, město obdrželo 32 žádostí na
celkovou sumu 2,04 milionu korun. Komise pro výchovu a vzdělávání Rady města Plzně je
posoudila a doporučila podpořit 30 žádostí. Cílem programu je zvýšit zájem žáků a studentů o
studium na středních a vysokých školách s technickým zaměřením a příprava odpovídajícího
množství kvalifikovaných pracovníků technických oborů.
K prevenci sociálně patologických jevů je určen druhý grantový program města, díky němuž
si tři desítky škol rozdělí částku půl milionu korun. Školy, které zajišťují povinnou školní
docházku na území města Plzně, peníze použijí na adaptační kurzy pro své žáky, odborné
přednášky a besedy, pracovní dílny, exkurze do míst, jako jsou například Lidice nebo Muzeum komunismu v Praze, ale i na programy pro pedagogy na téma klima školní třídy a další
projekty. V tomto případě přijalo město 30 žádostí o finanční podporu, přičemž celková požadovaná finanční částka všech žádostí dosáhla 1,4 milionu korun. Stejnou částkou, tedy
sumou 500 tisíc korun, podpoří radnice také tělovýchovné aktivity škol, které zajišťují povinnou školní docházku na území města Plzně. Z grantového programu je poskytne na projekty,
jejichž cílem je vzbudit zájem žáků o pravidelnou sportovní činnost a na projekty, které podporují volnočasový sport, rozvíjejí pohybové aktivity nad rámec běžné výuky, podporují tělovýchovné soutěže, turnaje, kurzy a sportovně zaměřené kroužky. V tomto případě obdržel
magistrátní odboru školství 31 žádostí o finanční podporu, celková požadovaná finanční částka všech žádostí dosáhla výše 2,07 milionu korun. Podpora byla navržena 30 žádostem.
Memorandum města a charity upravuje spolupráci při zřízení sociální firmy
Rada města Plzně schválila uzavření memoranda o vzájemné spolupráci mezi městem Plzeň a
Diecézní charitou Plzeň. Týká se kooperace při začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením či již sociálně vyloučených v oblasti zaměstnávání a zajištění bydlení. Memorandum se uzavírá na dobu neurčitou. Město má značný zájem na tom, aby na jeho území fungovala firma, která primárně netvoří zisk, ale dává šanci osobám obtížné zaměstnatelným. Deklarovaná spolupráce proto počítá i s tím, že město vytipuje vhodné zázemí pro vzniklou takzvanou sociální firmu a prostory pro ubytování jejích zaměstnanců. Organizací s největšími
zkušenostmi se zaměstnáváním osob ohrožených sociálním vyloučením je Diecézní charita
Plzeň, její projekty realizované v Plzni i Chebu jsou pro město zárukou, že i projekt sociální
firma bude efektivní. Diecézní charitě Plzeň nabídne město do nájmu prostory ve třetím nadzemním podlaží na adrese Palackého 16 za účelem ubytování zaměstnanců sociální firmy
zřízené diecézní charitou.
4. 4. 2016 (mimořádné jednání)
Plzeň nechá v dubnu odstranit poškozené pylony pomníku
Město Plzeň nechá do konce dubna odstranit oba poškozené pylony pomníku Díky, Ameriko!,
které jsou v havarijním stavu a prostor kolem nich je proto už několik týdnů oplocen a uzavřen. Až do umístění nových pylonů radnice důstojně zakryje prázdné místo obalem
z nerezového plechu, na němž budou vysvětlující informace v českém a anglickém jazyce.
Postup zajištění další údržby památníku schválila Rada města Plzně na svém mimořádném
jednání. Oba mnohatunové popraskané žulové kvádry by měly být odstraněny během jednoho
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dne, technicky náročný zákrok dopravu neomezí. Dojde pouze k záboru pozemků kolem památníku, průchod pro pěší bude zajištěn. Město požádá o součinnost Městskou policii. Na
nahrazení poškozených pylonů novými se jednomyslně shodlo vedení města Plzně. Podle
znaleckých posudků je jejich stav špatný, město proto nechalo zajistit okolí památníku tak,
aby jeho části neohrozily zdraví a bezpečí občanů. Odpovědnost za řešení situace převzal Odbor investic Magistrátu města Plzně. Ten by měl také zajistit projektovou dokumentaci a následnou realizaci osazení nových kamenných prvků, přičemž podoba nového památníků se
měnit nebude. K vypsání výběrového řízení na zhotovitele bude nutný souhlas zastupitelů
města. V souvislosti s poškozením památníku se letos během květnových Slavností svobody
uskuteční hlavní vzpomínkový akt věnovaný osvobození Plzně americkou armádou nově
v lokalitě u pomníku generála G. S. Pattona pod plzeňským Velkým divadlem.

Události z programu primátora:
4. března 2016
• Schůzka s Rudym Linkou na téma „Bohemia Jazz Fest“
8. března 2016
▪ TK – hudební ceny Žebřík
10. března 2016
▪ Jednání na téma „Plzeňská karta“, účast nám. Náhlík, nám. Kotas
11. března 2016
▪ Jednání na Plzeňském kraji na téma „ Příprava a realizace II. etapy Západního okruhu“, účast nám. Náhlík, nám. Šindelář
14. března 2016
▪ Přijetí velvyslance Mexika J. E. Pablo Macedy
16. března 2016
▪ Schůzka na téma „ Rok regionálních divadel v České televizi“, účast nám. Baxa
17. března 2016
▪ TK – Olympijský park RIO 2016
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▪ Schůzka s ředitelem společnosti CZECH INVEST Karlem Kučerou
▪ Vyhlášení nejlepších sportovců města Plzně za rok 2015 v žákovských a dorosteneckých kategoriích
21. března 2016
▪ Schůzka Tomáš Popp a Jan Michálek na téma „Budoucnost městské tržnice“
▪ Schůzka na téma „Role Techmania Science Center o.p.s. ve vzdělávacím systému“
22. března 2016
▪ Setkání představitelů měst a obcí v Plzeňském kraji pořádané SMO ČR
▪ Jednání s MUDr. Jindřichem Sittou na téma“ Legiovlak“
▪ Schůzka s Mons. Tomášem Holubem, biskupem plzeňským a s Mons. Františkem
Radkovským, emeritním biskupem plzeňským
23. března 2016
▪ Schůzka s Jindřichem Řehounkem, zástupcem společnosti INTENS Corporation na
téma „Inteligentní řízení dopravy“
▪ Schůzka na téma „Parkování v Plzni“, účast nám. Náhlík
24. března 2016
▪ Přijetí Moniky Švábové, členky činohry divadla J. K. Tyla v Plzni u příležitosti jejích
70. Narozenin, účast nám. Baxa
29. března 2016
▪ TK – Celorepublikové finále v házené „ o Pohár ministryně školství“, účast rad. Dvořák
▪ Schůzka na téma „kampaň Jednotek sboru dobrovolných hasičů“
▪ Výjezdní kontrola objektu Světovar, účast nám. Šindelář
30. března 2016
• Zahájení 4. ročníku konference SMART CITY - digitalizace průmyslu a dopravy,
účast nám. Kotas, nám. Náhlík
• Zasedání komise na Logo města Plzně
31. března 2016
• TK – kampaň Jednotek sboru dobrovolných hasičů“
• Schůzka s ředitelem Národního divadla prof. Janem Burianem, účast nám. Baxa
1. dubna 2016
• Konference na téma „Technické vzdělávání SIT MP“
• Přijetí stříbrných hokejistek z Olympijských her mládeže v Lilehammeru, účast rad.
Dvořák
4. dubna 2016
• Zahájení vernisáže výstavy fotografií v mázhauzu radnice na téma „Prevence očima
Městské policie Plzeň a Složek IZS v Plzni“
6. dubna 2016
• Konference ITI
• Přijetí Karoliny Gudasové, laureátky ceny THALIE 2015, účast nám. Baxa
7. dubna 2016
• TK – Slavnosti svobody 2016, účast nám. Baxa
• Podpis memoranda mez městem Plzní a Diecézní charitou Plzeň – Sociální firma
• Zahájení finále v házené „o Pohár ministryně školství“
13. dubna 2016
• Schůzka na téma „ Možnosti dobudování infrastruktury v kritických oblastech na
území MO Plzeň-Lhota, účast nám. Šindelář
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Kauza nelegální ubytovna – Částkova ulice
Na základě podnětu, který obdrželo vedení města, se 18. března 2016 osobně na místo
k objektu v Částkově ulici vydal primátor Plzně Martin Zrzavecký. Přítomni tam spolu s ním
byli také zástupci státní a městské policie, hasičů a Odboru bezpečnosti a prevence kriminal ity Magistrátu města Plzně a zástupce městského obvodu. Podle zjištění na místě, byl objekt
skutečně částečně užíván jako ubytovna, zatím v něm bylo k dispozici 12 pokojů, další místnosti vznikaly. Odhad na místě byl takový, že může jít až o desítky dalších pokojů. Informace
z místa předalo vedení města odpovědným úřadům, jako jsou živnostenský úřad, stavební
úřad, hygiena a další, aby se danou věcí neprodleně zabývaly.
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