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.
8. 2. 2018
Plzeň podporuje nadále dobrovolné hasiče, dostanou příspěvek na dopravu
města Plzně schválila poskytnutí finančního daru – příspěvku na dopravu pro členy
plzeňských jednotek sboru dobrovolných hasičů (JSDH), a to ve výši 2000 korun jedenkrát
ročně každému dobrovolnému členovi jednotky, kterou zřizuje statutární město Plzeň městské obvody. Poskytnutí příspěvku na dopravu schválili poprvé radní na konci roku 2016.
Finanční prostředky budou poskytnuty jednotkám sboru dobrovolných hasičů z rozpočtu
Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně. Splnění
podmínek každoročně ověří a na žádosti o poskytnutí daru potvrdí velitel příslušné jednotky.
Následně velitel jednotky žádost doručí magistrátnímu odboru bezpečnosti, který zajistí
uzavření příslušných smluv a vyplacení darů. Průměrný věk členů JSDH se neustále zvyšuje,
a proto město Plzeň začátkem roku 2016 zahájilo dvouletou kampaň Staň se dobrovolným
hasičem. Součástí této kampaně je i poskytování benefitů pro dobrovolné hasiče, které mají
například posílit právní postavení těchto členů, zvýšit prestiž a povědomí o této veřejné službě
a částečně i členy finančně odměnit. Jednotky dobrovolných hasičů jsou jednou ze základních
složek integrovaného záchranného systému, jejich existence je zakotvena v zákoně, obec má
povinnost je zřídit.
Plzeň požádá o státní dotaci 2,4 milionu korun na prevenci kriminality
Plzeň požádá o státní dotaci na pět projektů prevence kriminality ve výši 2,377 milionu korun
Ministerstvo vnitra České republiky. Jde o příspěvek na činnost asistentů prevence kriminality
a domovníka preventisty, dále na prevenci protiprávního jednání dětí a mládeže z rizikových
skupin, na informační kampaň na ochranu měkkých cílů a také na rozšíření kamerového
systému na území sedmého městského obvodu Radčice. Předpokládané výdaje na projekty
činí 3,346 milionů korun, zbytek, tedy 969 tisíc korun, uhradí město ze svého rozpočtu.
Nejvíce, a to 2,454 milionu korun, je určeno na činnost asistentů prevence kriminality,
přičemž státní dotace na období 2018 až 2020 by měla činit 1,596 milionu korun. Aktivita
asistentů je zacílena na lokalitu Plac, tedy vnitroblok ulic Korandova a Plachého, nacházející
se téměř ve středu města v městském obvodu Plzeň 3, a na okolí Centrálního autobusového
nádraží Plzeň a přilehlých ulic, tedy Tylovy, Kotkovy, Koperníkovy, Husovy a do přilehlého
parku na Husově náměstí. Loni se jejich činnost rozšířila do lokality Petrohrad v městském
obvodu Plzeň 2 a od letoška nově do lokality Zátiší ve třetím městském obvodu. Dalším
projektem je rozšíření kamerového systému v Radčicích, jenž přijde na 608 tisíc korun, město
na něj žádá o dotaci ve výši 547 tisíc korun. Náklady na projekt domovníka preventisty
představují 145 tisíc korun, stát by měl přispět 129 tisíci korunami. Celkové náklady na
projekt zaměřený na prevenci protiprávního jednání dětí a mládeže z rizikových skupin I
prevence může být legrace činí 108 tisíc korun, z toho by měl státní příspěvek být 75 tisíc
korun. Projekt na Informační kampaň na ochranu měkkých cílů pro rok 2018 bude stát 30 tisíc
korun, stát by ho měl uhradit v plné výši.
Město chce posílit svoji pozici v provozu Měšťanské besedy
Rada města Plzně schválila koncepci budoucí správy objektu Měšťanské besedy v Plzni.
Celou budovu získá opět do pronájmu jeden provozovatel, který zajistí veškerý chod objektu,
včetně provozu kavárny a cateringových služeb v Besedě. Město však hodlá posílit svoji
pozici vlastníka objektu a mít možnost určovat i základní parametry provozu kavárny a
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cateringových služeb. Tak tomu doposud nebylo. V roce 2013 vyhrála veřejnou zakázku na
zajišťování kulturních služeb v Měšťanské besedě a na nájem objektu společnost DOMINIK
CENTRUM. Ta v současnosti zajišťuje provoz kavárny prostřednictvím externího subjektu na
základě podnájemní smlouvy. Praxe ukazuje, že bude vhodné více posílit vliv města na
fungování kavárny. V souvislosti s blížícím se koncem doby pětiletého nájmu proto loni v
říjnu rozhodla Rada města Plzně, že i nadále od 1. ledna 2019 bude provozovatelem objektu
Měšťanská beseda společnost DOMINIK CENTRUM za podmínky, že se městu podaří získat
stoprocentní podíl v této společnosti. Vzhledem k tomu, že je pravděpodobné, že DOMINIK
CENTRUM opět nebude provoz kavárny a poskytování cateringových služeb zajišťovat
přímo, ale prostřednictvím externího dodavatele (podnájemce), chce si rada města vyhradit
právo souhlasu s konkrétním subjektem podnájemce a projednat základní parametry
podnájemního vztahu, včetně vyhrazení si možnosti tento souhlas odvolat v případě, že
podnájemce nebude řádně plnit povinnosti vyplývající z podnájemního vztahu. Zvolenému
modelu provozování kavárny svědčí i skutečnost, že pokud město provede zamýšlenou
rekonstrukci kavárny, nebude poté muset vypisovat nové výběrové řízení na provozovatele
kavárny, ani se tím nenaruší podmínky nájemního vztahu.
In-line dráha ve Škoda sport parku bude delší, získá i nový povrch
Plzeň se pokusí získat dotaci z Plzeňského kraje na revitalizaci a prodloužení stávající in-line
dráhy ve Škoda sport parku. Podání žádosti o dotaci ve výši 1,5 milionu korun schválili radní.
Projekt revitalizace oblíbeného volnočasového sportoviště v Malostranské ulici připravil
druhý městský obvod, hotová je již studie a zpracovává se projektová dokumentace. Celkové
náklady na stavbu jsou odhadnuty na 2,397 milionu korun. Žádost bude podána do 26. února.
Projekt nazvaný Revitalizace Škoda sport parku – etapa 1b spočívá v revitalizaci a
prodloužení in-line dráhy. Dráha bude prodloužena o 130 metrů oproti stávajícím 425
metrům, část oválu v místě napojení bude zrušena, celá plocha dráhy bude pak povrchově
sjednocena.
Plzeň bude mít záhon v italském letovisku, letos na téma První republika a sport
Plzeň bude prezentovat v zahraničí venkovní zahradní expozice na téma První republika a
sport. Účast na akci Cervia – město květin 2018, která se koná v přímořském italském
letovisku ve správní oblasti Ravenna, schválila Rada města Plzně. Výstava je přehlídkou
umění zahradníků z různých měst celé Evropy a Plzeň se na ní prezentuje pravidelně již od
roku 2000. Náklady města na prezentaci budou činit zhruba 200 tisíc korun. Slavnostní
otevření výstavy se uskuteční 25. až 26. května.
MHD v Plzni letos ujede 15,389 milionu vozokilometrů, město na veřejnou dopravu ze
svého rozpočtu uvolní 869 milionů korun
Město Plzeň si pro letošní rok objedná u dopravních podniků veřejnou dopravu za 869,316
milionu korun. Za ně Plzeňské městské dopravní podniky zajistí dopravní výkon v celkovém
objemu 15,389 milionu vozokilometrů. Proti roku 2017 je počet vozokilometrů mírně
navýšen, což je dáno větším počtem plánovaných výluk, který je způsoben zejména velkými
státními investičními akcemi, které se na území města realizují. Objednávku veřejné dopravy
schválili dodatkem smlouvy městští radní.
Větší počet plánovaných výluk znamená zajištění náhradní dopravy, i ta se do objednávky
promítá. Náhradní dopravu je nutné řešit zejména u velkých státních investic. Ředitelství
silnic a dálnic bude realizovat druhou etapu rekonstrukce mostu generála Pattona, Správa
železniční dopravní cesty má do 31. srpna dokončit stavbu druhého železničního mostu nad
Mikulášskou ulicí, která musí být od 1. září zprovozněna jak pro tramvajové linky, tak pro
ostatní dopravu. Veřejnou dopravu ovlivňují samozřejmě i městské investice, jako je výstavba
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autobusového terminálu v Šumavské ulici, či rekonstrukce Dlouhé ulice na Doubravce. Co se
týká rozdělení objednávky na jednotlivé trakce, tak pro tramvajové linky pro letošní rok
objednáváme 5,341 milionu vozokilometrů, pro trolejbusové linky 4,480 milionu
vozokilometrů a pro autobusové linky 5,568 milionu vozokilometrů. V roce 2017 byl
objednaný počet vozokilometrů 15,329 milionu za 836,094 milionu korun.
22. 2. 2018
Nový dotační program Plzně zvýší platy v sociálních službách
Plzeň vypíše zcela nový dotační program, kterým chce navýšit mzdy pracovníkům
v sociálních službách, konkrétně těm, kteří se přímo starají o seniory nebo zdravotně
postižené. Dotační program nazvaný Mimořádné kolo kofinancování sociálních služeb pro
rok 2018 – navýšení mezd připravil Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Radnice
tím reaguje na nedostatek personálu v zařízeních poskytujících zejména pobytové a terénní
služby na území města Plzně, a to z důvodu celospolečenského podhodnocení zmíněné
profese. Extrémně nízké mzdy a fyzická i psychická náročnost způsobují odliv pracovníků,
bez nichž se sociální služby neobejdou. Celkem je město připraveno na navýšení platů uvolnit
6,3 milionu korun. Cílem je zlepšit finanční ohodnocení pracovníků, kteří jsou zodpovědní za
přímou práci s klienty. Jedná se o skupiny, které jsou nejvíce finančně nedoceněné. Navýšení
mezd těmto pracovníkům bude mít motivační efekt pro pokračování v sektoru sociálních
služeb, což je důležité pro udržení kvalifikovaného personálu. Dotační program je určen pro
poskytovatele sociálních služeb, kteří získali dotaci z dotačního programu Kofinancování
sociálních služeb pro rok 2018, jedná se o služby osobní asistence, pečovatelskou službu,
týdenní stacionáře, domovy pro seniory, denní stacionáře a domovy se zvláštním režimem.
Další podmínkou pro poskytnutí dotace je poskytování sociální služby na katastrálním území
města Plzně. Veškeré informace o vyhlášení dotačního programu jsou zveřejňovány na
webových stránkách: http://www.plzen.eu/ a http://socialnisluzby.plzen.eu/dotace/.
Plzeň pokračuje v naplňování koncepce sociálního a dostupného bydlení
Dokončit přestavby bytů v Plachého 44, 46 a 48, odstartovat revitalizaci lokality Zátiší, v níž
vznikne 18 nových bytových domů, přebudovat nevyužité prostory v objektu Prostřední 48 na
byty pro seniory i další opatření chce letos zrealizovat město Plzeň. Vyplývají z Akčního
plánu pro rok 2018 ke Koncepci sociálního a dostupného bydlení statutárního města Plzně na
roky 2016 – 2020, který schválila rada města. Plán obsahuje opatření, jimiž chce město
zajistit dostupné bydlení pro seniory včetně pro ně určených komunitních bytů, stejně tak
zajistit takové bydlení pro samoživitelky a samoživitele s nízkými příjmy i další skupiny
obyvatel.
Plzeň se spojí s krajem, aby společně nakoupily plyn a elektřinu
Plzeň a Plzeňský kraj se spojí, aby nakoupily na komoditní burze energie, od společného
nákupu si slibují úspory oproti plánovaným výdajům na elektrickou energii a plyn.
Západočeská metropole centrálně nakupuje plyn a elektřinu na burze opakovaně od roku 2012
a dosáhla tak značných úspor, a to nejen pro sebe, ale i pro městské obvody, své příspěvkové
organizace a městské firmy, pro něž nákup také zajišťovala. Společný postup města a kraje
schválila Rada města Plzně. Nákup se bude týkat období 2019 a 2020. Při posledním nákupu
na období 2017 až 2018 byla ze strany města nabídnuta možnost připojení se k tomuto
projektu i zájmovým spolkům a obecně prospěšným společnostem, které mají sídlo
v objektech města. Většina těchto organizací tento postup kvitovala a společného nákupu se
účastnila. Pro velký úspěch se město rozhodlo pro období 2019 – 2020 nabídnout společný
nákup i dalším městským i neziskovým organizacím. V minulosti se centrálního nákupu
účastnilo cca sto subjektů. Nyní radnice očekává, že spojením sil s krajem a oslovením
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dalších organizací by se mohlo jednat o zhruba 250 organizací. Radnice předpokládá, že
zapojením zhruba 250 subjektů by se mohl zvýšit objem nakupovaných MWh z původních
cca 80 tisíc MWh na cca 230 tisíc MWh.
Zastávka ve Skvrňanech bude mít nový název
Školy Vejprnická, takový název bude mít od 1. července 2018 zastávka městské hromadné
dopravy ve Skvrňanech, kterou Plzeňané do srpna 2017 znali jako zastávku Internáty a která
byla od září 2017 přejmenována na název Sportovní gymnázium. Tehdejší změnu názvu
iniciovala samospráva Plzeňského kraje. Zastávka poblíž křižovatky s ulicí Zábojova se
nachází v lokalitě, kde sídlí více středních škol. Nový název Školy Vejprnická, který schválila
Rada města Plzně, respektuje současné využití areálu bývalého učiliště firmy ŠKODA, ve
kterém dnes působí řada školských zařízení. Termín přejmenování byl stanoven k 30. 6. 2018,
tj. na konec školního roku, kdy se v Plzni a Plzeňském kraji obvykle mění jízdní řády veřejné
dopravy.
Úprava tarifu MHD upřesní posuzování nároku na slevové předplatné pro rodiče
malých dětí
Podmínky pro posuzování nároku na 50% slevu předplatného v MHD pro rodiče na
rodičovské dovolené nebo pobírající peněžitou pomoc v mateřství má za cíl nové nařízení o
tarifu MHD, které schválila Rada města Plzně. Platit začne od 20. března 2018.
V současné době Plzeňské městské dopravní podniky cestujícím v uvedené skupině s 50%
slevou předplatného prodávají předplatné pouze na období, kdy žadatel o slevu pobírá
peněžitou pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek. Změnou tarifu Rada města Plzně
umožnila, aby si od 20. března 2018 tito žadatelé o 50% slevu předplatného mohli pořídit
předplatné s delší dobou platnosti, až na období 365 dnů. Novela nařízení o tarifu upřesňuje
podmínky pro získání slevy. Podobně bylo v roce 2016 upřesněno ustanovení tarifu týkající se
studentů ve věku od 15 do 26 let. Nově si tedy mohou rodiče pobírající peněžitou pomoc
v mateřství nebo rodičovský příspěvek zakoupit celoroční předplatné MHD se slevou padesát
procent. Novinka zajišťuje to, že podmínky pro nárok na zlevněné předplatné MHD
prokázané k počátku platnosti předplatného platí pro libovolné období, které nabízí nařízení
Rady města Plzně, tedy od 1 do 365 dnů.

Události z programu primátora:
30. ledna 2018
• Slavnostní předání odchytového vozu Městské policii Plzeň
• Přijetí velvyslankyně Švédska J. E. paní Viktorie Li
31. prosince 2018
• Tisková konference z projektu Smart City, zajjištění bezproblémové komunikace
sluchově postižených osob na magistrátních úřadech
• Schůzka se zástupci PK a SMOPK na téma “Využití Zevo Chotíkov pro ostatní obce”
1. února 2018
• Schůzka se zástupci francouzské aliance a panem hejtmanem Josefem Bernardem
5. února 2018
• Přijetí zástupců nadace Liberation Route Europe, účast nám. Baxa
6. února 2018
• Schůzka Dashboardy k implementaci řídících systémů do prostředí města
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7. února 2018
• Tisková konference „Stavba roku“
9. února 2018
• Schůzka SMART POLYGON
13. února 2018
• Jednání se zástupci Plzeňského kraje na téma „Západní okruh“, účast nám. Náhlík,
nám. Šindelář, rad. Matoušová
15. února 2018
• Schůzka s obyvateli domu U Jam, účast rad. Šlouf
20. února 2018
• Přijetí děkanů a proděkanů pedagogických fakult ČR a SR
21. února 2018
• Schůzka s ředitelkou mezigeneračního centra TOTEM na téma „Rozšíření centra“,
účast nám. Heriková, nám. Kotas
28. února 2018
• Schůzka se zástupci SK Plzeň 1894, účast rad. Chvojka
5. března 2018
• Tisková konference „Akademický sport“, účast rad. Chvojka
7. března 2018
• Křest nového vozu pro dobrovolné hasiče
• Pietní akt k výročí narození T. G. Masaryka
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