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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.

24. 6. 2019
Městské kulturní organizace mají nové strategie rozvoje, ředitelé zůstávají
Rada města Plzně schválila strategie tří plzeňských městských kulturních příspěvkových organizací na
pětileté období. V návaznosti na tento krok jmenovala také jejich ředitele. V Divadle J. K. Tyla bude i
nadále ředitelem Martin Otava, ředitelkou Knihovny města Plzně zůstane Helena Šlesingerová a
Divadlo Alfa povede dosavadní ředitel Jakub Hora. Všichni tři budou po ukončení svých současných
mandátů nově jmenováni do svých funkcí na dobu neurčitou. Schváleny radou města byly dále také
strategie městem založených a spoluzaložených organizací, a to obecně prospěšných společností
Divadla pod lampou, Galerie města Plzně, Plzeňské filharmonie, zapsaného ústavu Plzeň 2015 a
zájmového sdružení právnických osob Mezinárodního festivalu DIVADLO Plzeň. U těchto
založených a spoluzaložených organizací vzhledem k jejich právní subjektivitě rozhodují o jmenování
ředitele orgány dané kulturní instituce.
Město Plzeň spolufinancuje sociální služby, pro rok 2020 garantuje 42 miliony korun
Radní města Plzně schválili vyhlášení dotačního programu Kofinancování sociálních služeb pro rok
2020. Jeho cílem je poskytnutí dotací na zajištění provozu základních druhů a forem sociálních služeb
na území města Plzně, včetně dotací na zdravotní péči v pobytových zařízeních a služby fakultativní.
Program vyhlašuje pravidelně Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně. Předpokládaný objem
prostředků vyčleněný pro rok 2020 je garantován v minimálně stejné výši jako letos, tedy 42 miliony
korun. Plzeň má v regionu největší a nejkomplexnější síť poskytovatelů sociálních služeb. Jsou zde
zastoupeny téměř všechny sociální služby podle zákona o sociálních službách. Základní vizí je udržet
potenciál této sítě a finančními prostředky podpořit její rozvoj, dostupnost služeb, jejich kvalitu a
efektivitu. O dotaci mohou žádat fyzické a právnické osoby s trvalým bydlištěm nebo sídlem na území
České republiky, jež poskytují sociální služby na základě zákona o sociálních službách v platném
znění. Žádosti o dotace je nutné odevzdat na Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně nebo do
podatelny Magistrátu města Plzně pouze v termínu od 9. do 20. září 2019 včetně. Výsledky dotačního
programu budou zveřejněny nejpozději 28. února 2020.
Revitalizace údolí Vejprnického potoka má od radních zelenou
Radní města Plzně odsouhlasili studii revitalizace údolí Vejprnického potoka. Území, kterým se
zabývá, se nachází v údolí Vejprnického potoka, jež tvoří rekreační zázemí zejména pro obyvatele z
blízkého sídliště Skvrňany a přilehlé části Slovanského údolí. Do studie byla zapracována i řada
podnětů občanů, kteří mohli k tématu vyplnit dotazníky i se zúčastnit veřejného projednání studie. Už
letos město začne s intenzivnější údržbou území. Studie obsahuje mimo jiné koncept rozvržení údolí
s rozčleněním míst, kde by bylo vhodné umístit oddychové zóny, dále také obyvateli žádané stezky
pro pěší i pro cyklisty. Navrhuje i prostor vhodný pro pobytové louky, jezírka nebo mokřady.
Architekti ve studii navrhli i umístit v lokalitě několik architektonických prvků, jako jsou například
altán, dětské hřiště s blízkým ovocným sadem či takzvané „Robinsonádní hřiště“ tematicky laděné do
známého příběhu. V údolí by dle studie mohl být i přírodní amfiteátr.
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Studie bude sloužit jako podklad pro další stupně projektové dokumentace, avšak už letos by se mělo
začít s intenzivnější údržbou tohoto území. V prvních fázích by měla revitalizace probíhat především
na městských pozemcích. V případě, že by se úpravy měly dotknout pozemků v soukromém
vlastnictví, bude další postup projednáván s jejich majiteli. Studie zahrnuje i podněty občanů. Útvar
koncepce a rozvoje zjišťoval jejich názor nejprve dotazníkovým šetřením, ve kterém bylo možné se
vyjádřit k tomu, jaké změny by si lidé v údolí představovali, či naopak, co je dobré zachovat.
Dotazníky vyplnilo téměř 500 obyvatel, kteří tím městu poskytli velmi dobrou představu o tom, jaké
změny si místní přejí. Občané pak měli také možnost se s navrženou revitalizací seznámit na veřejném
projednání studie. Téměř stovka obyvatel Skvrňan i dalších částí města se sešla a diskutovala nad
navrženými prvky a celkovou koncepcí prostoru. Poznatky získané od občanů byly opět zapracovány
do finální verze studie.
Plzeň spustí pilotní projekt kontroly parkovného, nahradí „botičkování“
Plzeň spustí pilotní projekt, který mění způsob kontroly úhrady parkovného v nejexponovanější zóně
placeného stání A, tedy v historickém jádru města. Dvacítku parkovacích automatů dovybaví město
klávesnicemi pro zadávání registračních značek. Úhrada parkovného se tak bude nově kontrolovat
právě prostřednictvím lustrace registrační značky. Odpadne tak nasazování a snímání botiček,
do budoucna se zvažuje i to, že řidiči nebudou muset platit prostřednictvím automatů, ale přes aplikaci
v mobilu. Cílem je zvýšit počet parkujících, kteří respektují pravidla parkování. Pilotní projekt
v historickém jádru město spustí nejpozději 1. února 2020. V zóně A je nyní 334 zpoplatněných stání
ve smíšeném režimu, tedy parkování s kartou nebo s parkovacím lístkem a 90 stání v ´modrých
zónách´, tedy pouze pro držitele karet, celkem tedy 424 stání. V této zóně půjde v parkovacích
automatech zaplatit parkovné jen po předchozím zadání registrační značky. Pracovníci správce
parkování dostanou tablety a chytré telefony se speciální aplikací a v ulici načtením registrační značky
provedou kontrolu. V případě, že zjistí vůz, jenž nemá zaplaceno parkování nebo překročil zaplacenou
dobu, vygeneruje systém informace pro ověření a kompletaci spisového materiálu ke každému
jednotlivému případu do informačního systému správy parkování, případ následně verifikuje městská
policie a provede ztotožnění provozovatele vozidla. Celý spis poté datově předá na odbor správních
činností magistrátu, který následně obešle provozovatele vozidla výzvou k úhradě určené částky. Celý
automatizovaný proces skončí buď úhradou sankce přestupcem, nebo zahájením správního řízení
správním odborem magistrátu. Pokud se nový systém v centru osvědčí, bude jej město postupně
rozšiřovat i na další zóny placeného stání. Časem by Plzeň také chtěla nabídnout lidem možnost platby
prostřednictvím aplikace v telefonu bez použití parkovacího automatu.

20. 8. 2019
Město vyhlásilo Jednoletý dotační program v oblasti kultury na rok 2020
Rada města Plzně schválila vyhlášení Jednoletého dotačního programu v oblasti kultury na rok 2020.
Celkem by příští rok měly být uvolněny čtyři miliony korun. Peníze jsou určeny na podporu celoroční
kulturní a umělecké činnosti a na podporu uměleckých a kulturních projektů. Program bude opět
rozdělen do dvou částí. Pro Jednoletý dotační program na podporu, rozvoj a prezentaci celoroční
kulturní a umělecké činnosti je určen jeden milion korun, na Jednoletý dotační program na podporu
uměleckých a kulturních projektů jde o částku tři miliony korun. U programu na podporu uměleckých
a kulturních projektů byly tematické okruhy navrženy v souladu s Programem rozvoje kultury ve
městě Plzni na léta 2020–2030. Minimální výše požadované i poskytnuté dotace je 20 tisíc korun
a maximální výše 300 tisíc korun. Jeden žadatel může v tomto dotačním programu podat pouze
jednu žádost na činnost a maximálně dvě žádosti na projekt, vyjma institucí s více pobočkami. V
programu na podporu uměleckých a kulturních projektů byly stanoveny tyto tematické okruhy:
Veřejný prostor města jako místo pro umělecká díla a kulturní animace, Umělecké a kulturní projekty
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pro děti a mládež, podpora začínajících autorů a podpora kulturně vzdělávacích aktivit, Kultura jako
nástroj uchování kulturních hodnot a tradic a Podpora reprezentace plzeňské kultury.
Město Plzeň zvýší ředitelkám mateřských škol příplatek za vedení
Od 1. září 2019 zvýší město Plzeň jako zřizovatel mateřských škol na území města příplatek za vedení
jejich ředitelkám. Úpravu příplatků schválila Rada města Plzně. Zvýšení o více než 1000 korun
odpovídá zhruba rozdílu mezi dvěma platovými třídami. Statutární město Plzeň je zřizovatelem 40
mateřských škol. Pedagogická komora, z. s. vyzvala ředitelky mateřských škol v celé České
republice, aby usilovaly o přehodnocení zařazení z 10. do 11. platové třídy. Některé ředitelky s tímto
podnětem oslovily vedení města, městské obvody a Odbor školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu
města Plzně. K uvedené záležitosti má Plzeň stanoviska Ministerstva práce a sociálních věcí České
republiky již z roku 2010 a 2011. Vyplývá z nich, že není-li ředitelkami obhospodařován nemovitý
majetek, nejde o komplexní koordinaci správy organizace a nelze 11. platovou třídu přiznat. Tento
výklad v současné době výslovně potvrdilo i Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České
republiky. Přesto má město jako zřizovatel vůli ocenit náročnost práce ředitelek a zohlednit ji proto ve
zvýšení příplatku za vedení.
Plzeň upraví jízdné, má novinky vstřícné k mladým i cestujícím s dětmi
Plzeň s účinností od 1. ledna 2020 upraví jízdné v městské hromadné dopravě a zavede novinky
vstřícné k mladým, seniorům a cestujícím s dětmi. Jen nepatrné jsou změny u předplatitelů, půlroční a
roční předplatné zdraží o čtyři koruny, předplatné na kratší období o dvě koruny. Větší navýšení se
dotkne jen jednotlivých jízdenek, jejichž cena se naposledy upravovala v roce 2012. Základní papírová
jízdenka bude místo 18 stát 20 korun. Příjemnou změnu pocítí mladí ve věku 15 až 18 let, už nebudou
muset dokládat potvrzení o studiu. Také nárok na slevu při doprovodu dítěte do šesti let nezíská jen
rodič, ale i nepříbuzný dospělý, který dítě v MHD doprovází. Nadále bude platit, že děti do 15 let a
lidé nad 70 let vlastnící Plzeňskou kartu jezdí v MHD zdarma.
Co se týká ceny předplatného, které využívá velká část Plzeňanů, je plánované zvýšení zanedbatelné.
Předplatné na půl roku bude stát místo 2312 korun 2316 korun, celoroční místo 4002 korun 4006
korun.
Platnost
(dny)
1
10
30
31
90
183
365

Cena 2019
(Kč)
54
312
476
486
1 196
2 312
4 002

Návrh 2020
(Kč)
56
314
478
488
1 198
2 316
4 006

Navýšení
(Kč)
+2
+2
+2
+2
+2
+4
+4

Větší úprava je v plánu u papírových jízdenek. U nich už město osm let ceny neupravovalo,
nereagovalo zdražením na rostoucí inflaci, na zvyšující se ceny tisku, distribuce atd. Přitom kumulace
inflace za období od ledna 2011 do prosince 2018 činí pro jednotlivé jízdné 13,27 procenta. Dosud si
lidé v Plzni mohli koupit v trafice i jinde papírovou jízdenku za 18 korun, od ledna 2020 bude stát 20
korun. Jízdenka s platností 30 minut zakoupená ve voze MHD přes takzvaný Cardman bude místo 16
za 18 korun, v případě platnosti 60 minut se cena zvýší z 20 na 22 korun, celodenní jízdenka podraží
z 60 na 66 korun.
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Zvýšení ceny

Cena
Typ jízdenky
Papírová jízdenka (koupená v trafice, na přepážce
PMDP aj.)
Papírová jízdenka koupená ve voze u řidiče
Jízdenka s platností 30 minut (koupená v Cardmanu)
Jízdenka s platností 60 minut (koupená v Cardmanu)
Jízdenka s platností 24 hod. (koupená v Cardman-u)
SMS jízdenka s platností 35 min. (bez zlevněné
varianty)
SMS jízdenka s platností 24 hod. (bez zlevněné
varianty)

dnes

návrh
2020

Kč

%

18 Kč

20 Kč

2 Kč

11,11 %

30 Kč

30 Kč

nic

nic

16 Kč

18 Kč

2 Kč

12,50%

20 Kč

22 Kč

2 Kč

10,00%

60 Kč

66 Kč

6 Kč

10,00%

20 Kč

22 Kč

2 Kč

8,57%

70 Kč

76 Kč

6 Kč

8,57%

Snížit administrativní zátěž a ulevit cestujícím ve věku 15 až 18 let má nový návrh, který od ledna
2020 zruší povinnost této skupiny dokládat potvrzení o studiu. Odpadne tak shánění potvrzení a stejně
tak odpadnou i spory o to, jaký formulář mají studenti vlastně donést. V Plzni na předplatné ve věku
15 až 18 let jezdí zhruba osm tisíc osob, studentem v tomto věku a s plnocenným předplatným je jen
kolem 150 lidí. Podobně nově nebudou muset dokládat potvrzení o přiznání starobního důchodu a jeho
pobírání občané ve věku 65 až 70 let, kteří v Plzni mají s Plzeňskou kartou nárok na poloviční jízdné.
K prokázání věku a s tím spojenou aktivaci nároku na zlevněné jízdné jim postačí například jako
doklad jen občanský průkaz. Město také nově upraví definici „doprovod dítěte“. Dosud měl nárok na
poloviční cenu jízdného jen rodič doprovázející alespoň jedno dítě ve věku do šesti let. Nově to bude
jakákoliv osoba od 15 let věku doprovázející dítě.
Zcela nově zavádí město ve své MHD skupinovou jízdenku. Skupina 10 až 35 osob si od ledna 2020
bude moci koupit hromadnou jízdenku s cenou 20 Kč/kalendářní den/osoba s nárokem na zlevněnou
jednotlivou jízdenku, resp. 40 Kč/kalendářní den/osoba bez nároku. Cílem je zjednodušit odbavení
velké skupiny cestujících, například školních výletů, kroužků, kteří jedou do zoo i dalších turistických
cílů v Plzni. Dnes je ta praxe taková, že nastoupí do vozu školní třída a všichni se snaží koupit
jízdenky v Cardmanu či si po jednom označují papírové jízdenky, pokud jde o mimoplzeňské školy,
tím dochází k déletrvajícímu odbavení ve voze. Ke koupi bude papírová verze jízdenky, stejně tak
bude možné ji zakoupit on-line přes Plzeňskou vstupenku.
Další změna se týká předplatného na přepravu psa, které v Plzni aktuálně využívá 222 cestujících.
Nově si předplatné pro psa pořídí kdokoli (i když nemá vlastní předplatné), což by mělo rozšířit počet
zákazníků, a zároveň se zavádí přenosné předplatné, na které můžou se psem cestovat všichni členové
rodiny. U ročního předplatného se cena zvýší ze 480 na 482 korun, zvýhodněné bude upraveno z 240
na 241 korun. Současně město vstřícněji nastavuje parametry přepravního boxu pro zvíře. Nyní má
nárok na bezplatnou přepravu zvíře, pokud je umístěno v uzavřeném boxu či dole nepropustné
schránce. Nově bude přeprava možná „v zavazadle“, tedy nejen v boxu.
Město dostalo šest milionů na proměnu vnitrobloku Krašovská
Radní města Plzně schválili přijetí státní dotace ve výši šesti milionů korun na proměnu vnitrobloku
Krašovská v prvním plzeňském obvodě na sídlišti Košutka. Jde o celkovou kultivaci veřejného
prostoru v zastavěné části mezi obytnými domy Krašovská, Toužimská, Žlutická a komunikací
Studentská. Dotaci poskytl Státní fond rozvoje bydlení. Stavba by měla být dokončena nejpozději
v říjnu 2020. Z výběrového řízení vzešla jako vítězná pražská firma Stavby Jech&Hoffmann.
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Vnitroblok Krašovská je rozměrné volné veřejné prostranství v jihozápadní oblasti sídliště Košutka. V
okolních panelových domech ze 70. a 80. let minulého století bydlí téměř dva tisíce lidí. Při plánování
podoby vnitrobloku se přihlédlo především k názoru obyvatel. Centrální plocha bude nadále převážně
volná a ozeleněná, bude vyřešena cestní síť, pohyb cyklistů, bruslařů a lidí venčících psi. Bude zde
vybudováno několik dětských hřišť, multifunkční hřiště i mobiliář vhodný pro seniory. Současně bude
zřízen vodní prvek a veřejné parkové osvětlení. Další částí bude i mobilně působící zázemí s funkcí
kavárny, které umožní setkávání obyvatel a pořádání komunitních i kulturních akcí. Celkové náklady
díla činí 16,9 milionu korun včetně tříleté povýsadbové péče. Na jeho financování se vedle
šestimilionové dotace bude podílet město Plzeň a Městský obvod Plzeň 1, a to stejnou částkou ve výši
5,45 milionu korun.
Události z programu primátora
17. 6.
Zasedání ZMP
20. 6.
Slavnostní předání ocenění učitelům za školní rok 2018/2019, 25. ZŠ Plzeň
21. 6.
Účast na pietním shromáždění u příležitosti 70. výročí popravy gen. Heliodora Píky, prostor před
budovou Věznice Plzeň
22. 6.
Zahájení akce Gambrinus den, náměstí Republiky
Slavnostní zahájení akce Plzeňské dny v Senátu, Valdštejnská zahrada
Slavnostní zahájení sjezdu evropského klubu přátel škodovek "56. ŠKODA TOUR", Darovanský dvůr
24. 6.
Slavnostní zakončení TOTEMového roku 2018/2019, TOTEM Plzeň
Jednání SR Nadace 700 let města Plzně, Kopeckého sady 11
25.6.
Jednání SR společnosti Plzeň 2015, DEPO2015
Slavnostní otevření nové venkovní instalace AUTOPARK plzeňského umělce Benedikta Tolara,
nádvoří DEPO2015
28. 6.
Návštěva společnosti ZF Engineering Plzeň, jednání s ředitelem společnosti, Borská pole Plzeň
Slavnostní zahájení akce Noc s operou, Amfiteátr Plzeň Lochotín
29. 6.
Účast na vzpomínkovém pietním aktu k 100. výročí narození Jiřího Potůčka-Tolara, Břasy
2. 7.
Jednání k Západnímu okruhu
Slavnostní zahájení výstavy plzeňských a spřátelených výtvarníků s podtitulem Současná regionální
tvorba v rámci Plzeňského salónu 2019, Nové divadlo
8. 7.
Přijetí zahraničních stipendistů 30. Mezinárodní letní jazykové školy ZČU, obřadní síň radnice
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15. 7.
Přijetí účastníků kempu Lions clubu Plzeň, obřadní síň radnice
Slavnostní zahájení výstavy Ministerstva zahraničí ČR a Spolkové republiky Německo, Diplomacie
Praha - Berlín, dvojí začátek 1918/1989, za účasti velvyslance Spolkové republiky Německo Dr.
Christopha Isranga.
22. 7.
Přijetí hráčů házené a pozemního hokeje, vítězů v české extralize házené / pozemního hokeje, obřadní
síň radnice
5. 8.
Diskuzní snídaně ve věci seznámení se s harmonogramem stavebních prací na Slovanské ulici,
Petákův sál
6. 8.
Společné jednání na téma inkluze za účasti ředitelů 28. ZŠ, 11. ZŠ a Masarykovy ZŠ, 28. ZŠ Plzeň
9. 8.
Slavnostní zahájení výstavy Barva na ulici, Proluka
16. 8.
Jednání s předsedou Svazu měst a obcí ČR Mgr. Františkem Luklem
19. 8.
Gratulace Ing. Miroslavu Zikmundovi ke 100. narozeninám a předání pozdravů a darů
Plzeňanů, Zlín
Návštěva expozice Hanzelky a Zikmunda v Muzeu jihovýchodní Moravy a jednání s ředitelem muzea
21. 8.
Účast na pietním aktu k 21. 8. 1968, budova ČRo Plzeň, náměstí Míru
Účast na pietním aktu k 21. 8. 1968, náměstí TGM
26. 8.
Jednání SR Nadace 700 let města Plzně, Kopeckého sady 11
Zahájení výstavy ZČU - Bav se vědou, mázhaus radnice
27. 8.
Tisková konference k oslavám 30 let od 17. 11.1989, jednací sál Rady města Plzně
28. 8.
Slavnostní zahájení projektu Selský dvůr "U Matoušů" v Plzni-Bolevci, Bolevecká náves 3
29. 8.
Tisková konference k projektu Polské dny v Plzni, jednací sál Rady města Plzně
30. 8.
Přijetí účastníků Tandemu - letní tábor Plzeň – Regensburg, obřadní síň radnice
Slavnostní zakončení dětského kurzu Juniorfel, ZČU Plzeň – Bory
31. 8.
Cesta jako žádná ze sta - přednáška a dokumentární film cestovatelů Lukáše Sochy a Tomáše
Vaňourka, Lochotínský amfiteátr

