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.

22. 12. 2016
Společné memorandum má podpořit rozvoj mládežnického tenisu
Rada města Plzně schválila znění Memoranda o spolupráci mezi Plzeňským krajem, Českým
tenisovým svazem, TK Slavia Plzeň z. s. a statutárním městem Plzeň v oblasti podpory
Regionální tenisové akademie Plzeňského kraje. Cílem memoranda je podpora a rozvoj
mládežnického tenisu na území regionu a západočeské metropole. Na základě memoranda se
zapojené subjekty zaměří na realizaci programů a podporu výchovy elitní tenisové mládeže
jako jedné z důležitých složek prevence proti sociálně patologickým jevům ve společnosti,
zejména u dětí a mládeže ve věku 6 až 18 let, dále také na propagaci mládežnického tenisu
v rámci města a kraje, na spolupráci a podporu tenisové mládeže při vzdělávacích a
výchovných programech, vzájemnou propagaci při konání akcí a další. Předpokládanou
součástí spolupráce je i budoucí finanční podpora tenisové akademie ze strany města, přičemž
ta by měla být realizována prostřednictvím Nadačního fondu Regionální plzeňské tenisové
akademie. Zakladatelem nadačního fondu je AH Tennis Agency s. r. o. a plzeňská tenistka
Andrea Hlaváčková. V souvislosti se vznikem akademie uzavřelo město Plzeň 30. listopadu
2016 smlouvu o poskytnutí dotace s TK Slavia Plzeň z.s. Město uvolní ze svého rozpočtu
tenisovému klubu 300 tisíc korun na úhradu nákladů spojených právě se vznikem Regionální
tenisové akademie Plzeňského kraje.
Plzeň pokračuje v poskytování bytové pomoci občanům
Plzeň pokračuje v poskytování bytové pomoci občanům, kteří jen těžko dosáhnou na vlastní
či komerční nájemné byty. Město tím naplňuje svou koncepci sociálního a dostupného
bydlení. V ní jsou vytipovány nejvíce ohrožené skupiny, tedy senioři, samoživitelé s nízkými
příjmy, zdravotně postižení, mladí lidé opouštějící dětské domovy či pěstounskou péči, nebo
oběti domácího násilí, kteří na své bydlení nemají šanci dosáhnout. O přidělení městských
bytů do nájmu dvěma žadatelkám z těchto skupin rozhodla Rada města Plzně. V obou
případech se jedná o ženy ve věku přes 60 let, které se dostaly do tíživé situace, přišly o
bydlení, jedna po úmrtí manžela, druhá po rozvodu. Aktivně se však snaží řešit svou situaci a
vypořádat se s problémy. K přidělení nájemního bytu se vyjádřil v prvním případě Odbor
sociálních služeb Magistrátu města Plzně, v druhém Sociální odbor Úřadu městského obvodu
Plzeň 9. Obě ženy získají do nájmu byt 1+1.

19. 1. 2017
Plzeňská radnice má Sál Luďka Pika
Nejvytíženější zasedací místnost historické plzeňské radnice na náměstí Republiky 1 ponese
jméno významného exstarosty města Plzně. Místnost číslo 31, v níž se konají jednání radních,
tiskové konference i další důležité akce, se nově bude jmenovat Sál Luďka Pika. Schválili to
radní města Plzně. Součástí sálu je soubor cenných portrétů bývalých purkmistrů, starostů a
primátorů města Plzně. Po Luďku Pikovi byla pojmenována reprezentační místnost radnice,
která nedávno prošla obnovou. Vyměněn v ní byl za nový velký stůl ze 70. let minulého
století, konkrétně z roku 1971. Nový stůl byl rozšířen na 23 míst. Kvůli rozšíření počtu míst
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bylo rovněž nutné doplnit slaboproudé i silnoproudé technologie a sítě. Modernizace byla
poslední etapou úprav prostor této reprezentativní zasedací místnosti, jež započala před třemi
lety.
Tři desítky subjektů požádaly o jednoleté dotace v oblasti kultury
Rada města Plzně schválila poskytnutí dotací v rámci Jednoletého dotačního programu na
podporu, rozvoj a prezentaci celoroční kulturní a umělecké činnosti pro rok 2017. Celkem 15
subjektů se rozhodla podpořit souhrnnou částkou 460 tisíc korun. U dalších šesti žadatelů
radní souhlasili s poskytnutím dotace ve výši 540 tisíc korun, tento krok ale musí ještě
schválit zastupitelé. Mezi dnes podpořenými subjekty jsou Galerie Vestředu, Plzeňský
smyčcový orchestr, Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiřičky Plzeň, občanské
sdružení Žonglér a další. Celkem město obdrželo 30 žádostí, dvě z nich byly z důvodu
nedodržení podmínek vyřazeny. Ostatními, tedy 28 žádostmi v celkové výši 3 444 300
korun, se zabývala Komise kultury Rady města Plzně. Podporu doporučila 21 žadatelům, ti
si rozdělí celkem 1 000 000 korun. Jednotliví žadatelé získají na podporu, rozvoj a
prezentaci své činnosti částky od 10 tisíc korun až po sumu 150 tisíc korun. Ta je nejvyšší
z navrhovaných a je určena pro legendární plzeňské Loutkové divadlo V Boudě. „Poskytnutí
dotace tomuto žadateli, stejně jako dalším pěti, musí ještě schválit zastupitelé.
Seznam schválených žádostí Radou města Plzně:
Galerie Vestředu (40 tisíc korun)
Junior Orchestr Plzeň (30 tisíc korun)
Kapela pětatřicátého plzeňského pěšího pluku – Foligno (40 tisíc korun)
Koncerty Plzeňsko (30 tisíc korun)
Malá umělecká školička – Muška (25 tisíc korun)
Oupn Ér (30 tisíc korun)
Pilsen live (20 tisíc korun)
Plzeňský smyčcový orchestr (45 tisíc korun)
Přátelé Koinonie (15 tisíc korun)
Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Jiřičky Plzeň (40 tisíc korun)
Rada rodičů a přátel dětského pěveckého sboru Mariella (40 tisíc korun)
Soubor písní a tanců Jiskra (50 tisíc korun)
Sdružení Ty a Já (10 tisíc korun)
Západočeské hudební centrum (20 tisíc korun)
Žonglér (25 tisíc korun)
Plzeň chce podpořit integraci cizinců, řadu aktivit zaměří na jejich děti
Plzeň požádá o státní účelově vázanou dotaci na svůj projekt podporující integraci cizinců,
s důrazem na nejmladší generaci – děti školního věku s odlišným mateřským jazykem.
Z Ministerstva vnitra České republiky může předkladatel projektu, tedy magistrátní odbor
sociálních služeb, získat podporu až ve výši 90 procent způsobilých výdajů. Peníze by chtěl
využít například na jazykové kurzy češtiny, jazykovou letní školu pro děti cizinců, tlumočení
schůzek učitelů s rodiči, vzdělávání pedagogů nebo zajištění poradny. Cílovou skupinou jsou
cizinci především ze třetích zemí, tedy mimo území Evropské unie. Podání projektové
žádosti, v reakci na výzvu MV ČR „Podpora integrace cizinců na lokální úrovni v roce
2017“, schválili plzeňští radní. Cizinci, na něž je zacílen tento projekt, se obvykle vydají na
cestu za prací a lepší budoucností, aniž by dopředu věděli, kde ‚zakotví‘. S sebou přivádějí
celé rodiny. Jejich začleňování je o to složitější, že pokud přijdou naprosto neinformovaní,
zařadí se spíše do své komunity, což vede k jisté izolaci v rámci majoritní společnosti. Město
tímto navazuje na dobrou zkušenost s několika emergentními projekty, které Plzeň úspěšně
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realizovala od roku 2008. Důraz v nich byl kladen právě na intenzivní jazykové kurzy, ve
snaze podpořit vzájemné soužití a porozumění mezi majoritní společností a minoritou.
V rámci aktuálně zamýšlených projektových aktivit chce Plzeň požádat ministerstvo zhruba
o 1,5 milionu korun, přičemž spoluúčast města ve výši 10% by byla kryta ze schváleného
rozpočtu našeho odboru pro rok 2017. Mezi hlavní aktivity, které Odbor sociálních služeb
Magistrátu města Plzně zvažuje uskutečnit v rámci projektu, patří jazykové kurzy českého
jazyka pro dospělé cizince, letní intenzivní škola pro děti s odlišným mateřským jazykem,
vzdělávání pedagogů nebo materiální podpora výuky českého jazyka na základní škole.
Významná je zde spolupráce se základními školami, které navštěvují děti s odlišným
mateřským jazykem, nezastupitelnou roli bude mít i odborná platforma zaměřená na
integraci cizinců a vykonávající poradní funkci.
Město vytvořilo podmínky pro realizaci záchytného parkoviště v Kotkově ulici
Vybudování záchytného parkoviště v Kotkově ulici připravuje Správa veřejného statku
města Plzně v souladu se schváleným rozpočtem města Plzně na rok 2017. Kvůli tomu bude
nutné od jara 2017 omezit prostor sloužící dosud pro odstavování autobusů, které obsluhují
Centrální autobusové nádraží (CAN) v Husově ulici. Náhradní plochy pro odstav autobusů
jsou k dispozici podél Domažlické ulice v místě, kde bylo autobusové nádraží do 80. let
minulého století. Rada města Plzně schválila uzavření nové nájemní smlouvy s ČSAD
autobusy Plzeň na provozování Centrálního autobusového nádraží na dobu neurčitou
s šestiměsíční výpovědní lhůtou. Naopak u nájemní smlouvy na odstavné plochy smlouvu
uzavře jen na dobu určitou, a to do 30. dubna 2017 s možností prodloužit smluvní vztah o
jeden měsíc. Stavba záchytného parkoviště by měla být zahájena na jaře 2017, vznikne téměř
240 parkovacích stání, jež budou sloužit k parkování pro individuální automobilovou
dopravu západně od Klatovské třídy. Projekt záchytného parkoviště souvisí se záměrem
města Plzně schváleným již v roce 2013, kterým byl stanoven harmonogram rozšiřování zón
placeného parkování v centru města.
Již počátkem roku 2011 byl radou města schválen dokument „Přestupní uzly IDP na území
města Plzně“, který byl jedním z podkladů pro krajský dokument „Plán dopravní obslužnosti
Plzeňského kraje na léta 2012 – 2016“, který byl v prosinci 2011 schválen Radou
Plzeňského kraje. V souladu s ním chce město Plzeň vybudovat v rámci realizace Strategie
ITI nové přestupní uzly Integrované dopravy Plzeňska, tedy místa pro společné zastávky
autobusů směřujících do metropole z okolních měst a obcí, na nichž bude možné pohodlně
přestoupit na městskou hromadnou dopravu. V roce 2015 získalo město pravomocné
stavební povolení na přestupní uzly u železniční stanice Plzeň hlavní nádraží v Šumavské
ulici, u úřadu práce v Kaplířově ulici, u Západočeské univerzity v Plzni v ulici U Letiště a na
odjezdovou část přestupního uzlu Slovany na náměstí Milady Horákové. Ve schváleném
rozpočtu města pro rok 2017 a ve schválené Strategii ITI jsou zastupitelstvem města
vytvořeny podmínky na realizaci těchto přestupních uzlů. Kromě přestupního uzlu Slovany,
jehož stavbu zajistí správa veřejného statku, budou ostatní uzly realizovány v rámci Strategie
ITI.
Plzeň chce i dál šetrně kosit porost s ohroženou mochnou bílou
Plzeň požádá o neinvestiční dotaci na šetrné kosení travního porostu, v němž se vyskytuje
mochna bílá neboli Potentilla alba, tedy v České republice ohrožený druh vytrvalé byliny. Jde
o pozemek města ležící v katastrálním území Chrást u Plzně. Celkové náklady na kosení
porostu o rozloze 7,26 hektaru dosahují téměř 115 tisíc korun, z Ministerstva životního
prostředí České republiky chce město získat dotaci ve výši 52 tisíc korun. Podání žádosti
schválila rada města.
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Události z programu primátora:
16. prosince 2016
• Vyhodnocení sbírky „Nebuďme lhostejní“, účast nám. Herinková
24. prosince 2016
▪ Vánoční setkání s lidmi bez domova v sídle Plzeňské diecéze
31. prosince 2016
▪ Návštěva deseti služeben Městské policie
▪ Přivítání posledního návštěvníka roku 2016 v plzeňské ZOO
5. ledna 2017
▪ Slavnostní představení dokončené rekonstrukce Městského stadionu Štruncovy sady
6. ledna 2017
▪ Tříkrálová sbírka
9. ledna 2017
▪ Schůzka s Ing. Miloslavou Veselou (CEO TOP EXPO CZ) na téma „ 5. ročník konference
Smart City“ v Plzni
▪ Seminář prezentace Plánu udržitelné mobility Plzně
11. ledna 2017
• Slavnostní otevření Modré posluchárny Univerzitního medicínského centra
• Přijetí Zdeňka Vlčka, mistra světa veteránů 2016 v judu, účast rad. Matoušová, rad.
Dvořák
12. ledna 2017
• 4. jednání Řídícího výboru ITI
• Přijetí Ing. arch. Jana Soukupa u příležitosti jeho 70. Narozenin, účast nám. Baxa
• Společenský večer s Nadací 700 let města Plzně
17. ledna 2017
• Setkání RMP a RPK
19. ledna 2017
• Jednání v Praze s ministrem vnitra Milanem Chovancem na téma „Problematika
zaměstnávání cizinců v průmyslových zónách a s ní spojená proměna bezpečnostní
situace“
20. ledna 2017
• Slavnostní zahájení stavby Mosty Mikulášská, účast nám. Šindelář, nám. Kotas
• Ples města Plzně
23. ledna 2017
• Schůzka se zástupci Alzheimercentra
24. ledna 2017
• Oběd s prezidentem republiky Milošem Zemanem u příležitosti jeho návštěvy
v Plzeňském kraji
25. ledna 2017
• Strategický plán města Plzně
26. ledna 2017
• 5. jednání Řídícího výboru ITI
• Prezentace SELF oint
• Oběd s HC Škoda Plzeň
30. ledna 2017
• Schůzka s doc. Ing. Monikou Palatkovou, ředitelkou Czech Turism
• Setkání s občany Malesic
1. února 2017
• Přijetí velvyslankyně Norska J. E. Siri Ellen Sleter v rámci projektu Den mezinárodní
kuchyně v českých školních jídelnách, účast nám. Herinková
• Schůzka se zástupcem společnosti ComSource s.r.o. Erikem Feldmanem, představení
izraelského systému pro extrakci kamerových záznamů
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