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.

16. 9.
Plzeň vyhlásí soutěž o nejinovativnější firmu v regionu
Město Plzeň vyhlásí soutěţ NEJinovátor města Plzně 2019 pro malé a střední podniky, které
sídlí v Plzeňské metropolitní oblasti. Jejím cílem je najít organizaci s nejlepším řízením
inovací. Hodnocen bude tedy proces, jakým společnosti k inovacím svých produktů
přistupují. Firmy se mohou do soutěţe hlásit do konce října 2019, vyhlášení nejlepších je
plánováno na 13. května 2020 do Měšťanské besedy.
Do soutěţe se mohou přihlásit všechny malé a střední inovativní společnosti se sídlem či
významnými aktivitami na území Plzeňské metropolitní oblasti. Obor podnikání je libovolný,
do soutěţe ale nebudou zařazeny obchodní společnosti, které pouze distribuují produkty.
V první části hodnocení firmy posuzuje odborná porota, která přihlíţí k významným
subjektivním faktorům a kritériím, k významu inovačních aktivit firmy pro region, k úrovni
spolupráce s akademickou sférou a výzkumnou infrastrukturou či reprezentaci regionu firmou
v zahraničí. Podle těchto kritérií porota vybere 20 společností, jimţ bude nabídnuto
hodnocení takzvaným inovačním auditem. Ten následně určí pořadí a vítěze soutěţe. V
rámci soutěţe mohou být vyhlášeny na základě podnětu spolupracujících subjektů také
vedlejší kategorie.
Plzeňská metropolitní oblast je tvořena 117 obcemi, zahrnuje kromě města Plzně také obce
s rozšířenou působností Blovice, Kralovice, Rokycany, Nýřany, Stod a Přeštice. Ţije zde 309
tisíc obyvatel, tedy více neţ 50 procent obyvatel Plzeňského kraje.

Plzeň podporuje chráněné bydlení, dá do nájmu byt
Rada města Plzně schválila uzavření nájemní smlouvy na městský byt v Sedláčkově ulici s
organizací Centrum pobytových a terénních sociálních sluţeb Zbůch. To poskytuje
komplexní sociální sluţby osobám, které mají sníţenou soběstačnost z důvodu zdravotního
postiţení, a kterým nelze zajistit potřebnou pomoc a podporu v přirozeném sociálním
prostředí. Byt o velkosti 3+1 a celkové ploše 95 metrů čtverečních bude Centrum vyuţívat
pro sociální sluţbu chráněného bydlení. Organizace bude s uţivateli dané sociální sluţby
uzavírat podnájemní smlouvy. Výše nájemného je 82,10 Kč/m² podlahové plochy bytu/měsíc
za 90 m2 podlahové plochy a nájemné za plochu přesahující 90 m2, ve výši 20,53 Kč za
m2/podlahové plochy bytu/měsíc.
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7. 10.
Cenu města Plzně získá významná plzeňská lékařka Milena Králíčková
Rada města Plzně schválila udělení Ceny města Plzně za rok 2019 profesorce MUDr. Mileně
Králíčkové, Ph.D., špičkové plzeňské lékařce a pedagoţce, za vedení projektů, které
napomáhají zvýšení úspěšnosti léčby neplodnosti. Cena města Plzně bude profesorce
Králíčkové předána 28. října v Obřadní síni radnice na náměstí Republiky v Plzni v rámci
slavnostního shromáţdění k 101. výročí vzniku samostatného Československa, na němţ
budou uděleny také Pečeti města Plzně. Profesorka Králíčková se od počátku své profesní
dráhy věnuje tématům na průsečíku embryologie, gynekologie a porodnictví. Zaměřuje se na
studium příčin neplodnosti a selhání léčby neplodných párů. Sleduje geneticky podmíněné
příčiny, například vliv konkrétních mutací a vliv škodlivin v ţivotním prostředí. Od roku 1996
pracuje na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Plzni a na Gynekologicko-porodnické klinice
Fakultní nemocnice Plzeň. V Biomedicínském centru a v Ústavu histologie a embryologie
Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni spolupracuje na výzkumu pohlavních buněk.
Ústav histologie a embryologie jiţ devátý rok vede. Od samého začátku budování nového
Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni byla Milena Králíčková
aktivní členkou jeho vedení. Do týmu Výzkumného programu 2, který od počátku koordinuje,
přivedla jak řadu mezinárodně uznávaných osobností z České republiky i zahraničí, tak
mnoho talentovaných mladých vědeckých nadějí, které své zásluhy v Biomedicínském
centru teprve získávají. Od roku 2014 je prorektorkou Univerzity Karlovy pro studijní
záleţitosti a od roku 2019 i jednou z vůdčích osobností evropské univerzitní aliance 4EU+,
jeţ koordinuje paříţská Sorbonna a tvoří ji kromě Univerzity Karlovy téţ univerzity z
Heidelbergu, Kodaně, Milána a Varšavy. Je autorkou více neţ 93 původních vědeckých
prací, z toho 67 publikací v časopisech s tzv. impact faktorem, které jiţ byly citovány více neţ
970krát, coţ dokumentuje dosah a ohlas její výzkumné práce.

Na náměstí v Plzni bude možné cestovat v čase, a to do dob totality
Na náměstí Republiky v Plzni bude stát v týdnu od 21. do 26. října projekční dóm, v němţ se
mohou diváci za pouţití nejmodernějších technologií a prostřednictvím multimediálního
záţitku na několik okamţiků vrátit do reálií totalitního Československa i přelomové doby roku
1989. Jedinečnou instalaci podpoří stejnou částkou město Plzeň i Plzeňský kraj. Informativní
zprávu k této události vzala na vědomí Rada města Plzně.
Jde o unikátní vzdělávací multimediální projekt Totalita – Multimediální průvodce 1948–1989.
Ten zejména mladým lidem velmi názorně ukáţe, jak vypadalo totalitní Československo před
rokem 1989. Umoţní jim proţít si alespoň na malou chvíli dobovou atmosféru na vlastní kůţi.
Projekt vznikl u příleţitosti 30. výročí pádu ţelezné opony ve spolupráci s předním historikem
Petrem Blaţkem, ředitelem Ústavu soudobých dějin Akademie věd České republiky
Miroslavem Vaňkem a pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky Jaroslava
Kubery a Platformy evropské paměti a svědomí.
Díky finanční podpoře města Plzně a Plzeňského kraje můţe být projekční dóm zdarma
přístupný veřejnosti kaţdý den od 8:30 do 19 hodin. Ve všední dny budou dopolední časy
vyhrazeny základním a středním školám, jeţ si budou moci rezervovat vstup prostřednictvím
online rezervačního systému na www.totalitnistat.cz.
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Se životem v Plzni jsou jeho obyvatelé spokojeni, ukázal průzkum
Téměř dva tisíce Plzeňanů se prostřednictvím elektronického dotazníku zapojilo do
průzkumu názoru a spokojenosti občanů města Plzně. Sběr odpovědí probíhal od 3. května
do 7. června 2019 prostřednictvím elektronického dotazníku, který byl dostupný na stránkách
města (www.plzen.eu). Informativní zprávu k průzkumu vzala na vědomí Rada města Plzně.
V celkem 16 otázkách mohli lidé odpovídat například na témata týkající se kvality MHD,
fungování úřadů, na to, které informace o dění ve městě je nejvíce zajímají, co se jim líbí či
nelíbí a jak jsou celkově s ţivotem v Plzni spokojeni.
Zpracování dotazníkového šetření zadal Útvar koncepce a rozvoje města Plzně ve
spolupráci s Odborem prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně a tiskovým
oddělením Kanceláře primátora města Plzně. Zpracovatelem průzkumu byla nezávislá
společnost AQE advisors, a. s.
Z výsledků průzkumu vyplývá, ţe více neţ 83 procent obyvatel, kteří se do dotazování
zapojili, je s ţivotem v Plzni spokojeno. Na otázku, co konkrétně se Vám na ţivotě v Plzni líbí
nejvíce, lidé nejčastěji uvedli kulturní akce, parky a zeleň ve městě, kvalitní MHD, nabídku
sportovišť a sportovního vyţití či město jako takové.
Velmi kladně bylo hodnoceno ţivotní prostředí ve městě, u kterého respondenti nejčastěji
oceňovali úroveň péče o veřejné plochy a také dostupnost odpočinkových prostranství, jako
jsou hřiště či parky. Dalším z témat v dotazníku byla městská hromadná doprava, u které
mohli občané ohodnotit například dostupnost zastávek, čistotu vozů či intervaly mezi spoji a
jejich návaznost. V celkovém hodnocení spokojenosti tak MHD dosáhla výborného výsledku,
dle kterého je s ní více neţ 84 procent respondentů spokojeno.
Při hodnocení jednotlivých městských témat obyvatelé pozitivně zhodnotili dostupnost
zdravotní a sociální péče, stejně jako dostupnost a kvalitu školství, nabídku pracovních
moţností nebo příznivé podmínky pro podnikání.
Nejvíce negativních hodnocení z vybraných aspektů ţivota ve městě získalo parkování, se
kterým není spokojeno přibliţně 80 procent obyvatel, a bezpečnost ve městě, se kterou je
spíše nespokojeno či nespokojeno celkem 71 procent respondentů.
Pro zlepšení bezpečnosti učinilo město řadu opatření. Realizovalo například projekt
společných hlídek české a zahraniční policie, pořizuje nové inteligentní kamery a preventivní
činností se zabývají i asistenti prevence kriminality. Do budoucna plánuje řadu dalších kroků,
jako je například modernizace kamerového systému, zavedení nového Manuálu na pořádání
veřejných akcí či modernizace varovného systému obyvatel.
Pocit bezpečí se zhoršil, i kdyţ policejní statistiky sledují v rámci několika posledních let
spíše klesající trend registrované kriminality páchané na území města Plzně. Například
oproti roku 2013 počet kriminálních činů poklesl o více neţ 22 procent. Na pocit bezpečí má
vliv i zvýšená míra medializace kriminální činnosti.
Občané také mohli vyjádřit svůj názor na to, které rozvojové záměry by se ve městě měly
realizovat v nejbliţších letech jako první. Nejvyšší příčku v odpovědích obsadil obchvat
města, dále pak parkování ve městě a zeleň.
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Do průzkumu se zapojili Plzeňané napříč věkovým a společenským spektrem. Nejvíce
respondentů bylo ve věkové kategorii 19 aţ 35 let, z městských obvodů byli nejčastěji
zastoupeni obyvatelé Plzně 3 a Plzně 1. Celkem se do šetření zapojilo 1948 osob, z čehoţ
bylo 57 procent ţen a 41 procent muţů, u 2 procent nebylo pohlaví uvedeno.

Graf: Pozitiva Plzně – odpovědi obyvatel na otázku: Co konkrétně se Vám na ţivotě v Plzni LÍBÍ?
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Události z programu primátora
2. 9.
Vítání prvňáčků - 31. ZŠ, Elišky Krásnohorské 814/10
Zasedání Zastupitelstva města Plzně
3. 9.
Stolpersteine v Plzni, poloţení tzv. kamenů zmizelých do chodníku před domy obětí
holokaustu
4. 9.
Průvod Vendelín, účast na slavnostním zahájení kulturní sezony v Plzni
6. 9.
Konference k bezpečnosti, prezentace dobré praxe - úvodní slovo pana primátora
Slavnostní otevření nové haly pro výuku odborného výcviku SOU stavebního, Borská ulice
55, Plzeň
Oslava 20 let Domova sv. Alţběty – úvodní slovo pana primátora
7. 9.
Den s IZS pod názvem Hrdinové Plzně, DEPO2015 – úvodní slovo pana primátora
8. 9.
Slavnostní zahájení Českého modelu amerického kongresu 2019, Měšťanská beseda
11. 9.
Zasedání Komory statuárních měst Svazu měst a obcí ČR, Skalák u Kyjova
13. 9.
Přijetí ministra kultury ČR, PhDr. Lubomíra Zaorálka
Slavnostní otevření plzeňské Náplavky u Radbuzy - PechaKucha Night
15. 9.
Slavnostní zakončení 27. ročníku Mezinárodního festivalu DIVADLO Plzeň, Nové divadlo
16. 9.
Vernisáţ výstavy Po-lin. Ţidé v republice mnoha národů, Stará synagoga
17. 9.
Společenské setkání v Meditační zahradě u příleţitosti památky Luboše Hrušky
18. 9.
Umělecká cena města Plzně – předávání ocenění
20. 9.
Návštěva veletrhu ITEP, areál Lokomotivy
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Návštěva akce Dny vědy a techniky, náměstí Republiky
Svět knihy - setkání hostů s Antoniem Iturbem a paní Ditou Krausovou (pan Iturbe je
autorem světového bestselleru Osvětimská knihovnice, paní Krausová je předobrazem
hlavní postavy), Bendova 10
21. 9.
Slavnostní zahájení 12. ročníku festivalu minipivovarů "Slunce ve skle" - naraţení
festivalového piva
22. 9.
Přijetí starosty japonského města IIda
Zahájení XIV. celostátního sjezdu České společnosti klinické biochemie, Parkhotel Plzeň
23. 9.
Přijetí pana Mgr. Karla Syky, výtvarného umělce a ředitele ZUŠ Jagellonská v Plzni, při
příleţitosti jeho sedmdesátých narozenin
27. 9.
Účast na oslavě 4. výročí otevření rodinného centra Na Schodech, Černice
28. 9.
Mezinárodní setkání muzikantů Plzeň 2019, slavnostní vyhlášení a udělení diplomů kapelám
Kouzla v oblacích – Plzeňské ohýnky – slavnostní zahájení akce, areál Škodaland
29. 9.
Slavnosti jablek – předávání ocenění, Nebílovské sady
30. 9.
Předávání ocenění hejtmana Plzeňského kraje pro studenty a jejich učitele – projekt
„NADÁNÍ“
Přijetí doc. PaedDr. Zdeňka Vimra u příleţitosti ukončení jeho mnohaletého angaţmá
v DJKT
Účast na koncertu k Mezinárodnímu dni seniorů
1. 10.
Slavnostní zahájení provozu budovy „H2“, Vědeckotechnický park Plzeň, a.s.
Slavnostní předávání stipendií studentům ZČU a LF v Plzni
Slavnostní zasedání Vědecké rady Fakulty strojní ZČU v Plzni u příleţitosti 70. výročí výuky
technických oborů v Plzni
3. 10.
Konference Asociace urbanismu a územního plánování – slavnostní zahájení
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4. 10.
Předávání ocenění eTwinning
Slavnostní zahájení - Třetí festival – přehlídka seniorských uměleckých aktivit
5. 10.
Setkání se členy delegace z města Jekatěrinburg
Slavnostní přípitek u příleţitosti zahájení festivalu Pilsner Fest
8. 10.
Přijetí reţiséra, scénáristy a kameramana pana Ing. Jana Loučíma při příleţitosti jeho
sedmdesátých narozenin
9. 10.
Slavnostní otevření nového Urgentního příjmu ve Fakultní nemocnici v Plzni
10. 10.
Slavnostní zahájení interaktivní soutěţe pro plzeňské školy „Tma a ţivot“
Charitativní koncert a „křest“ kalendáře stacionáře Domovinka
11. 10.
Návštěva Biomedicínského centra
Návštěva ZŠ a MŠ pro zrakově postiţené a vady řeči
Setkání s organizačním týmem akce Hrdinové Plzně
14. koncert ke Světovému dni zraku pořádaný LIONS CLUB PLZEŇ BOHEMIA, Měšťanská
beseda
14. 10.
Slavnostní zahájení rekonstrukce Prokopávky
Setkání s mladými sportovci z Atletického klubu Škoda Plzeň
17. 10.
Setkání s otcem biskupem Radkovským u příleţitosti jeho osmdesátých narozenin
Vernisáţ výstavy "Listopad 1989 aneb na podzim padá listí a komunisti"
Komponovaný večer "Radost ze svobody", FDULS ZČU v Plzni
19. 10.
II. ročník Umělecké ceny hejtmana – PERLA PLZEŇSKÉHO KRAJE
20. 10.
Slavnostní koncert - uvedení varhan, Korandův sbor

