Zpráva o činnosti Mgr. Miroslava Brabce,
starosty MO Plzeň 1,
pro Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 1
02. 04. 2018 - 27. 05. 2018

-

jednání s p. Kubou na téma pronájmu pozemků na stánek s občerstvením u
Šídlováku
jednání s pí Kelnerovou na téma zahrádkářská kolonie
účast na pracovní poradě u primátora
zasedání Rady MO Plzeň 1

04. 04. 2018

-

účast na III. ročníku kulturního fóra

05. 04. 2018

-

zasedání RMP

09. 04. 2018

-

kontrola lidí bez domova ve spolupráci MP a sociálního odboru
zasedáním Komise pro nakládání s majetkem města Plzně
účast na jednání K8
účast na pracovní poradě u primátora

16. 04. 2018

-

účast při Výběrovém řízení na pracovníka pro agendu GDPR - MŠ
zahájení výstavy Fotografie staré Plzně – TOTEM

17. 04. 2018

-

blahopřání Anně Patákové ke sportovním úspěchům v bowlingu
jednání s pí Hašlovou na téma úpravy Pramenů na Roudné
účast na pracovní poradě u primátora
jednání s předsedy poslaneckých klubů ZMO
jednání klubu ČSSD
jednání koaličních klubů

18. 04. 2018

-

porada vedení MO Plzeň 1 a vedoucích odborů ÚMO Plzeň 1
jednání s p. Chvojkou a p. Švarzem na téma Spotmanie Plzeň 2018

19. 04. 2018

-

účast na jednání RMO
účast na jednání ZMO

20. 04. 2018

-

setkání s p. Gebauerem na téma Prameny na Roudné

23. 04. 2018

-

jednání s p. děkanem Randou na téma Malická brána
zasedání Kulturní komise

24. 04. 2018

-

slavnostní otevření lesního cvičiště pro děti v blízkosti arboreta Sofronka
účast na pracovní poradě u primátora
zahájení akce Běh o pohár starosty pořádaný pod záštitou starosty MO Plzeň 1
účast na Promenádním koncertu ZUŠ Plzeň – tradiční akce MO Plzeň 1

25. 04. 2018

-

porada vedení MO Plzeň 1 a vedoucích odborů ÚMO Plzeň 1

03.04.2018

-

1

-

jednání s p. Strejcem předsedou Boleveckých rodáků
blahopřání sportovcům z Plaveckého klubu VŠ Plzeň za sportovní úspěchy

26. 04. 2018

-

zasedání RMP

27. 04. 2018

-

jednání s pí Laštovkovou na téma Noc s operou
jednání s pí Kostadinovou na téma Sportovní den seniorů
jednání s p. Chmelíkem – TV Plzeň
účast na akci Pouť u Andělíčka – tradiční akce MO Plzeň 1

26. 04. 2018

-

porada vedení MO Plzeň 1

27. 04. 2018

-

účast na fotbalovém derby Bolevec x Košutka

30. 04. 2018

-

jednání s p. Sojkou na téma Majáles

02.05.2018

-

jednání s p.Marešem na téma Aktivity na MO Plzeň 1 – koloběžky
porada vedení MO Plzeň 1 a vedoucích odborů ÚMO Plzeň 1

02. 05. 2018

-

jednání s p. náměstkem Kotasem
jednání p. starostou Aschnbrennerem na téma vozového parku hasiči Plzeň
Bolevec
účast na Slavnostech svobody – vzpomínkový aktu Památníku bojovníků a
obětí světových válek
účast na znovuodhalení památníku Díky, Ameriko!

04. 05. 2018

-

účast při kladení květin v rámci uctění památky 2. světové války v rámci MO
Plzeň 1
účast na výstavě Místa plzeňské paměti

-

účast na Slavnostech svobody – hlavní vzpomínkový akt u pomníku Díky,
Ameriko!
účast na recepci - Slavnosti svobody

07. 05. 2018

-

porada vedení MO Plzeň 1

09. 05. 2018

-

účast na slavnostní recepci – Velvyslanectví Ruské federace

10. 05. 2018

-

zasedání RMP

13. 05. 2018

-

účast na akci – Globus cup

14. 05. 2018

-

porada vedení MO Plzeň 1

15. 05. 2018

-

účast a slavnostní zahájení na Sportovních hrách seniorů - akce pod záštitou
starosty MO Plzeň 1
účast na pracovní poradě u primátora
zasedání RMO

-

porada vedení MO Plzeň 1 a vedoucích odborů ÚMO Plzeň 1

06. 05. 2018

16. 05. 2018

-
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17. 05. 2018

-

jednání s p. Turkem na téma Festival Comedy Fest
jednání s p. Levým na téma spolupráce s Českým rozhlasem
účast na vernisáži výstavy Sto let republiky

19. 05. 2018

-

účast na akci BEKO FRESCH FESTIVAL – akce pod záštitou starosty MO
Plzeň 1

20. 05. 2018

-

účast na akci BEKO FRESCH FESTIVAL

21. 05. 2018

-

porada vedení MO Plzeň 1
jednání s p. Hudcem na téma IREPORT
slavnostní předání oceňovaným dárcům krve – Jánského plakety

22. 05. 2018

-

jednání s p. Pechmanem - Bolevec
účast na pracovní poradě u primátora
jednání s předsedy poslaneckých klubů ZMO
jednání klubu ČSSD
jednání koaličních klubů

24. 05. 2018

-

zasedání ZMP

25. 05. 2018

-

jednání s p.Marešem na téma Aktivity na MO Plzeň 1 – projekt „koloběžky“
osobní blahopřání L. Kaplanové k stým narozeninám
účast na pietní vzpomínkové akci k 101. výročí od tragického výbuchu

26. 05. 2018

-

účast na akci Festival Comedy Fest
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