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.
21. 9. 2017
Plzeň má nový záměr na využití Klatovské 19, ověří jej studie
Město Plzeň má nový záměr, jak vyuţít objekt Klatovská 19, jehoţ součástí jsou i památkově
chráněné Loosovy interiéry v druhém patře. Záměr navrhuje zpřístupnit cenné interiéry, dále
do objektu přesunout muzeum Patton Memorial Pilsen a pro obě tyto aktivity zřídit v budově
návštěvnické centrum. K tomuto účelu navrhuje dále také vyuţít kancelářské prostory, a to
příspěvkovou organizací Plzeň – TURISMUS i jinými subjekty, další prostory pak poskytnout
pro případné komerční vyuţití. Záměr schválila Rada města Plzně, nyní bude zadána
ověřovací studie. Ta by měla říci, jak finančně náročná bude rekonstrukce a jaký je odhad
provozních výdajů. V objektu Klatovská 19 se nachází nejen cenné Loosovy interiéry.
V minulosti v domě úřadoval a při osvobození města se v roce 1945 zastřelil velitel německé
posádky Georg von Majewski.
Za desítky milionů chce Plzeň zlepšit podmínky výuky na školách
Plzeň poţádá o dotaci na projekty za zhruba 60 milionů korun, které mají zlepšit podmínky
pro výuku na 11 základních školách a týkají se přírodních věd, technických a řemeslných
oborů, práce s digitálními technologiemi a komunikace v cizích jazycích. Za peníze získají
školy kvalitní vybavení odborných učeben či zcela nové odborné učebny, bude do nich
zajištěn bezbariérový přístup, zrekonstruovány budou počítačové sítě. Přípravu a podání
ţádosti o dotaci z IROP schválila Rada města Plzně. Město podá nyní celkem dvě ţádosti,
první pro deset základních škol ve výši 48 milionů korun, druhá je pak samostatně na velký
projekt 17. ZŠ a MŠ v Malické ulici za 12,2 milionů korun. Výše dotace z 66. výzvy
Integrovaného regionálního operačního programu můţe dosáhnout aţ 90 procent z celkových
způsobilých nákladů projektu, tedy v prvním případě 43,2 milionu korun, v druhém 9,4
milionu korun. Konkrétně u 17. ZŠ a MŠ v Malické ulici by měly vzniknout nové
specializované učebny v podkroví budovy, učebny budou slouţit přírodním vědám a práci
s digitálními technologiemi. Součástí je také vybavení prostor novým nábytkem a moderními
učebními pomůckami. Nezbytným předpokladem je zajištění bezbariérového přístupu
odborných učeben pro ţáky se zdravotním postiţením. Zároveň bude investováno do zajištění
vnitřní konektivity stávající budovy, tedy do rekonstrukce LAN. S realizací se počítá v roce
2018. Z projektu nazvaného Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni –
etapa II. by dále měly být financovány záměry Masarykovy základní školy, Tyršovy ZŠ a
MŠ, 1., 11., 13., 16., 25., 31., 26. a 28. ZŠ v Plzni.
Plzeň poskytne sociální byty pěti žadatelům a zajistí sociálního pracovníka
Rada města Plzně schválila pěti ţadatelům poskytnutí čtyř bytů do nájmu, a to v rámci
projektu Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni. Jedná se o takzvané sociální
byty, z nichţ není generován zisk, ale město jejich pronájmem pomáhá řešit situaci
ohroţeným skupinám obyvatel. Mezi ně patří senioři, zdravotně postiţení, ţeny samoţivitelky
a další, tedy skupiny, jeţ nedosáhnou na bydlení, které nabízí komerční trh. Město poskytne
dva upravitelné byty v domě s pečovatelskou sluţbou v ulici U Jam, kde v nástavbě nedávno
vybudovalo 11 nových bytových jednotek, a to dvěma zdravotně znevýhodněným muţům.
Dále to bude byt v Plachého ulici, do nájmu ho dostane muţ, jenţ aktuálně bydlí v azylovém
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domě. Poslední ze schválených bytů, a to na Klatovské třídě, získají do nájmu manţelé
senioři, kteří se starají o sedmnáctiletou vnučku. Ve všech případech bude s novými nájemci
sociálních bytů spolupracovat sociální pracovník.
Na projekt nazvaný Pilotní testování koncepce sociálního bydlení v Plzni město získalo 11,8
milionu korun z Evropské unie a 1,39 milionu korun z národních veřejných zdrojů. Projekt
radnice spustila letos 1. března a zaměřuje se na lidi ohroţené ztrátou bydlení. Cílem bude
zajistit takovým osobám ţijícím v Plzni dostupné nesegregované bydlení, stejně tak zajistit
bydlení těm, kteří za něj platí nepřiměřeně vysoké částky. Kromě vytvoření funkčního
systému sociálního bydlení město také odzkouší novou metodiku sociální práce s klienty
a zaměří se i na prevenci ztráty bydlení. Mezi zvláště ohroţené osoby, které nejsou schopny si
zajistit adekvátní bydlení na volném trhu a kterým bude v rámci projektu věnována
maximální pozornost, patří senioři, zdravotně postiţení, mládeţ odcházející z dětských
domovů, ovdovělí s dětmi nebo samoţivitelky, tedy osoby přímo ohroţené ztrátou bydlení.
Toto jsou klienti primárního zájmu města Plzně.
19. 10. 2017
Plzeň chce provozovat Měšťanskou besedu vlastní firmou
Rada města Plzně schválila záměr dalšího provozování Měšťanské besedy v Plzni. Radnice
chce odkoupit dvacetiprocentní podíl ve společnosti DOMINIK CENTRUM s. r. o. od Ivana
Jáchima tak, aby se město Plzeň stalo jediným stoprocentním vlastníkem této společnosti. Ta
bude poté i nadále zajišťovat provoz objektu a veřejnou kulturní sluţbu, tedy program
Besedy. Ročně se v Měšťanské besedě koná několik stovek kulturních produkcí, například
v roce 2015 jich bylo 683, loni dokonce 800. Model, kdy bude mít objekt na starost městská
organizace, městu umoţní jeho provozování formou in-house zadání, coţ znamená, ţe
odpadne povinnost vypisovat tendr na provozovatele. Hlavním cílem tohoto kroku je to, aby
byla zajištěna kontinuita provozování objektu i dramaturgické koncepce kulturních akcí pro
veřejnost, která se těší velké a dlouhodobé spokojenosti návštěvníků Měšťanské besedy.
Město nyní nechá zajistit znalecký posudek na ocenění hodnoty společnosti DOMINIK
CENTRUM s. r. o. a předloţí nabídku odkupu Ivanu Jáchimovi, jenţ vlastní 20 procent
společnosti. Společnost DOMINIK CENTRUM s. r. o. zajišťuje na základě veřejné zakázky
kulturní sluţby a efektivní vyuţití prostor v objektu Měšťanské besedy od roku 2009, aktuální
smlouva mezi městem Plzeň a společností je platná do roku 2018. Měšťanská beseda
disponuje 12 sály a prostory venkovní zahrady, maximální kapacita je kolem 1000 osob.
Kulturní akce v Měšťanské besedě loni navštívilo přes 83 tisíc lidí.
Městská artotéka se rozroste o devět uměleckých děl
Artotéka města Plzně se rozroste o dalších devět uměleckých děl vytvořených různými
technikami. Město nakoupí umělecké práce autorů Jiřího Špinky, Miloslava Čecha, Otakara
Strýhala a Jiřího Slívy celkem za 99,5 tisíce korun. Hlavní myšlenkou projektu je prezentovat
současné umění plzeňských autorů ve veřejných prostorech města a podporovat tvorbu
plzeňských a s Plzní spjatých umělců. O výběru výtvarných děl doporučených Radě města
Plzně k nákupu do majetku města rozhoduje Komise Artotéky města Plzně, která je
jmenována Radou města Plzně. Na základě nabídek, které obdrţel odbor kultury, a podle
návrhu odborné komise byla vybrána a doporučena k nákupu tato výtvarná díla: dřevěný
reliéf Jiřího Špinky s názvem Evropská unie, malba Cestou na keltské oppidum a olej Střechy
u Gotharda Miloslava Čecha, dále olej na desce Hrad Ţebrák od Otakara Strýhala. Sbírku
obohatí také díla výtvarníka Jiřího Slívy, město zakoupí jeho lepty Klauni a Kafka a litografie
Kavárna, Víno a Pivo. V současné době Artotéka města Plzně zahrnuje jiţ 196 výtvarných děl
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v celkové hodnotě 4,17 milionu korun. Kompletní informace jsou k dispozici na webových
stránkách Artotéky: www.artotekaplzen.cz.
Město požádá o podporu na své Plzeňské oslavy vzniku republiky
Plzeň podá ţádost o dotaci na Ministerstvo kultury České republiky, rádo by získalo finanční
podporu na rok 2018 pro svoji tradiční akci Plzeňské oslavy vzniku republiky. Podání ţádosti
v maximální výši 441 tisíc korun, které odpovídají 70 procentům nákladů, schválili radní.
Akce reflektuje 100. výročí vzniku samostatného československého státu a bude jednou
z hlavních událostí velkého celoročního projektu nazvaného Plzeň 2018, který město
k připomenutí tohoto významného výročí na příští rok připravuje. Ţádost o dotaci je moţné
podat do 31. října 2017. Tradiční jednodenní Plzeňské oslavy vzniku republiky chce město
rozšířit v roce 2018 do dvou dnů. Během nich Plzeň zpřístupní archivní kulturní památky z
fondů Archivu města Plzně, konkrétně rukopis hry Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka z roku
1834 s textem národní hymny Kde domov můj. Také uspořádá vzpomínkový akt u Památníku
T. G. Masaryka s odkazem na zásadní momenty vzniku samostatného československého státu
za účasti současných významných plzeňských osobností včetně zástupců České obce
sokolské, Československé obce legionářské, skautů, policejních i armádních sloţek a dalších
zástupců kulturních a společenských subjektů. Město během dvoudenní akce také zorganizuje
Průvod světel se speciálními lampiony v barvách trikolory v připravené trase centrem města.
Průvod bezprostředně naváţe na vzpomínkový akt a k průvodu se pěšky i v dobových
dopravních prostředcích připojí historické postavy, které byly v Plzni v časech První
republiky výraznými osobnostmi politického, kulturního a společenského ţivota. Průvodu se
zúčastní zástupci místních spolků a organizací. Součástí oslav bude téţ slavnostní setkání na
náměstí Republiky, které vyvrcholí společným zpěvem československé státní hymny a
následným ohňostrojem v národních barvách.
Plzeň vyhlásí dotační program na rozvoj sportovních zařízení a areálů
Plzeň opět vyhlásí dotační program na rekonstrukce, opravu a výstavbu sportovních zařízení,
areálů a související infrastruktury na území města Plzně. Vyhlášení dotačního programu
schválili radní města, celkem je k dispozici 10 milionů korun, které na tyto účely sdruţilo ve
svém Fondu rezerv a rozvoje město spolu se čtyřmi největšími obvody. Program se zapojením
čtyř obvodů je v této podobě vyhlašován od roku 2016, za peníze byla mimo jiné podpořena
výstavba fotbalového hřiště v areálu SK Petřín v Lobezské ulici a další. Ţadatelem o podporu
z vyhlášeného dotačního programu můţe být pouze organizace vykazující na území města
Plzně sportovní činnost po dobu minimálně tří let před podáním ţádosti a za podmínky, ţe
taková činnost je její hlavní, případně většinová aktivita. Ţadatel musí být zároveň vlastníkem
sportovního zařízení, na jehoţ rekonstrukci či výstavbu je v programu ţádáno, nebo má
takové zařízení v nájmu či výpůjčce na dobu nejméně pěti let ode dne vyhlášení tohoto
dotačního programu. Ţadatelem ovšem nemůţe být organizace, která má takové zařízení
v nájmu či výpůjčce od města Plzně. Maximální výše podpory jednomu subjektu můţe činit
500 tisíc korun, finanční spoluúčast ţadatele musí činit minimálně 15 procent poskytnuté
podpory. Ţádosti o dotace se budou podávat od 2. do 31. ledna 2018
Plzeň rozdělí 10 milionů korun na sport a tělovýchovu v roce 2018
Radní města Plzně schválili vyhlášení dotačního programu na podporu sportu a tělovýchovy
pro rok 2018. Celková výše podpory vypsaného programu činí 10 milionů korun, přesná
částka bude upřesněna po schválení rozpočtu na následující rok. Cílem dotačního programu je
podpořit především neziskové subjekty, které mají omezenou moţnost získání finančních
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prostředků z vlastních zdrojů a činnosti, při krytí provozních nákladů na sportovní činnost.
Upřednostněny budou ţadatelé, kteří realizují sport mládeţe jako primární prevenci
rizikového chování. Ţadatelem můţe být pouze organizace vykazující na území města Plzně
sportovní činnost. Ţadatelem nesmí být subjekt, který má ke dni podání ţádosti neuhrazené
splatné závazky vůči městu Plzni. Handicapovaní sportovci mohou ţádat o dotaci
prostřednictvím tělovýchovné organizace nebo samostatně jako fyzická osoba.
Ţádosti o podporu se budou podávat od 2. ledna do 31. ledna 2018.

Události z programu primátora:
8. září 2017
 Schůzka ke kampani "Pojďte k nám bydlet", účast rad. Šlouf
12. září 2017
 Setkání se zástupci čínského města Tianjin na téma “Zřízení domu čínské medicíny”
14. září 2017
 Schůzka se zástupci Ministerstva vnitra a dobrovolných hasičů Plzeň
 Účast na závěrečném večeru akce organizované MP Plzeň a odborem Sociálních
sluţeb s názvem „Nedám se“ v Prášilech
18. září 2017
 Zahájení šesté sezony aktivit v TOTEMu
20. září 2017
 Tisková konference „Nové komunitní byty U Jam 23“, účast rad. Šlouf
 Účast na festivalu Pilsen Busking Fest, konaný na nám. Republiky
 Umělecká cena města Plzně, účast nám. Baxa, nám. Náhlík
21. září 2017
 Další schůzka ke kampani "Pojďte k nám bydlet",
 Tisková konference „Nesoudíme, pomáháme“, účast nám. Náhlík
 Setkání se zástupci Norského velvyslanectví
26. září 2017
 Slavnostní otevření garáţí ve Fakultní nemocnici Plzeň na Lochotíně
 Slavností předání obrazu městu Plzni zástupci Katedry výtvarné kultury Fakulty
pedagogické Západočeské univerzity v Plzni a tvůrkyní díla
 Účast na workshopu ke Strategickému plánu města Plzně
27. září 2017
 Tisková konference „Pilsen Cube II“, projekt studentského satelitu
2. října 2017
 Oslava Mezinárodního dne seniorů v Měšťanské besedě
4. října 2017
 Kulturní fórum 2017 při příleţitosti zahájení tvorby nového Programu rozvoje kultury
ve městě Plzni na období 2020-2030, účast nám. Baxa
 Oslava 175 let výročí plzeňského pivovaru v katedrále sv. Bartoloměje
5. října 2017
 Slavnostní ukončení stavby "Uzel Plzeň , 1. stavba"
7. října 2017
 Pilsner Fest – slavnostní přípitek
10. října 2017
 Mezinárodní workshop bezpečnosti pořádaný Krajským ředitelstvím Policie
Plzeňského kraje
11. října 2017
 Schůzka p. Cardoselli a arch. Soukup na téma „Městské lázně“
12. října 2017
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 Přijetí velvyslance Vietnamu J. E. Ho Minh Thuan, účast nám. Herinková
17. října 2017
 Přijetí zástupců klubů a partnerů Letní Sportmanie Plzeň 2017, účast rad. Chvojka
18. října 2017
 Schůzka se starosty Městských obvodů, jako zřizovatelů jednotek dobrovolných
hasičů
 Setkání s prezidentem Milošem Zemanem ve společnosti Plzeňská teplárenská, a.s.
 Oběd s prezidentem Milošem Zemanem
24. října 2017
 Předání stipendií vybraným studentům ZČU

5

