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Jednání bylo zahájeno v 10.15 hodin v Plzni. 

Jednání zahájila koordinátorka Otevřené výzvy Pěstuj prostor Bc. Silvie Hašlová přivítáním a 
představením přítomných a vysvětlením smyslu výzvy. Omluvila také nezávislého člena 
poroty MgA. Rudolfa Samohej la, který se jednání nemohl z vážných osobních důvodů 
zúčastnit. 

Po úvodním slovu byl podán návrh programu jednání. Přítomní se shodli na tomto programu: 

1. Volba předsedy poroty, ustanovení náhradníka poroty 

2. Informace o jednotlivých kategoriích a odsouhlasení způsobu posuzování 

3. Posouzení podnětů v jednotlivých kategoriích 

4. Sepsání a podepsání protokolu 

5. Ukončení jednání 

1. Volba předsedy poroty, ustanovení náhradníka poroty 
Po krátké diskusi byl navržen na předsedu poroty Mgr. Vojtěch Černý , který s nominací 
souhlasil. Hlasováním 

pro: 5 zdržel se: 1 proti : O 

zvolili porotci předsedou poroty Mgr. Vojtěcha Černého. 

Vzhledem k nepřítomnosti MgA. Rudolfa Samohejla bylo nutné zvolit z přítomných porotců 
náhradníka- Ing. Hana Hrdličková navrhla , že se této funkce ujme. Hlasováním 

pro: 6 zdržel se: O proti : O 

byl tento návrh přijat. 

2. Informace o jednotlivých kategoriích a způsob hodnocení podnětů 

2.1 Kategorie výzvy 

Třetí ročník výzvy Pěstuj prostor bude hodnocen v těchto kategoriích: 

Al grantová kategorie Chci pěstovat veřejný prostor + grantové žádosti na udržitelnost 
projektů z minulých let- v této kategorii bude rozděleno až 300 000 Kč z rozpočtu 
statutárního města Plzně , podněty budou posuzovány jednotlivě a ke každému bude 
formulována odpověď poroty 

8/ negrantová kategorie Mám nápad a pomůžu s ním- podněty budou posuzovány 
jednotlivě a ke každému bude formulována odpověď poroty, porotci mají možnost zvolit ty , 
které považují za nejpřínosnější 

2.2 Kritéria hodnocení 

Porota probrala a odsouhlasila způsob hodnocení podnětů . Kritéria hodnocení byla 
definována takto: 



Hlavní kritéria: 

- Přínos pro veřejný prostor 

-Přínos pro komunitu 

- Smysluplnost (realizovatelnost) podnětu 

- Udržitelnost podnětu 

Vedlejší kritéria: 

- Četnost výskytu podobných podnětů a doplňujících řešení 

-Živost a obsah diskuse pod podnětem 

- Počet bodů udělených na internetu 

2.3 Počet a označení podnětů 

Podnětů bylo ve 4. ročníku výzvy podáno 43 (vč. 3 žádostí o udržitelnost) . 

Z toho: 

7 nových podnětů v kategorii Chci pěstovat veřejný prostor 

3 grantových žádostí o udržitelnost projektů z minulých let 

33 podnětů v kategorii Mám nápad a pomůžu s ním 

Podněty jsou číselně označeny 235-274 v návaznosti na číslování podnětů v předchozích 
ročnících. Porota rozhodla o posouzení jednotlivých kategorií v následujícím pořadí. 

3. Posouzení podnětů v jednotlivých kategoriích 

3.1 Posouzení podnětů v kategorii Chci pěstovat veřejný prostor 

V této kategorii bylo předloženo 7 nových podnětů a 3 žádosti o udržitelnost v celkové 
finanční výši 497 476 Kč. Posuzování v této kategorii začalo v 10.30. 

Porota vedla postupně diskusi o všech žádostech o udržitelnost: 

149 Pokračování projektu Křížky a vetřelci 

224 Plzeňský Zpěvomat 2016 

227 Zahrada 2.0 aneb Ukaž co v tobě klíčí 



A o všech nových podnětech v této kategorii : 

254 Duhový koutek 

261 Údržba obecní zeleně svépomocí 

262 Protivzdušná obrana Plzně 

267 Oáza - čtecí koutek 

269 Domek strážce Kopeckého pramene 

271 Kollárovka jinak! 

273 Obnova křížku ve Štěfánikově ulici 

Poté porota přistoupila k hlasování o postupu podnětů do 2. kola . Do druhého kola vybírala 
ty podněty , které jí přišly nápadem i provedením žádosti nejzajímavější a nejpřínosnější. Ve 
druhém kole se rozhodne o výši částky , kterou budou projekty podpořeny . Podněty , které 
nepostoupí do 2. kola nejsou automaticky vyřazeny . Porota je posoudí později v případě, že 
nebudou rozděleny všechny finance mezi podněty , které postoupily do druhého kola. 

Porota hlasovala o postupu do 2. kola takto (pro I zdržel se I proti): 

149 
Pokračování projektu Křížky a vetřelci 
5/0/0 
Podnět postupuje 

224 
Plzeňský zpěvomat 2016 
2/2/1 
Podnět nepostupuje 

227 
Zahrada 2.0 aneb Ukaž co v tobě klíčí 
5/0/0 
Podnět postupuje 

254 
Duhový koutek 
0/5/0 
Podnět nepostupuje 

261 
Údržba obecní zeleně svépomoci 
0/5/0 
Podnět nepostupuje 



262 
Protivzdušná obrana Plzně 
5/0/0 
Podnět postupuje 

267 
Oáza - čtecí koutek 
51010 
Podnět postupuje 

269 
Domek strážce Kopeckého pramene 
51010 
Podnět postupuje 

271 
Kollárovka jinak! 
51010 
Podnět postupuje 

273 
Obnova křížku ve Štefánikově ulici 
51010 
Podnět postupuje 

Po obsáhlé diskusi přerušila porota ve 12.50 jednání přestávkou na oběd. Jednání opět 
zahájila ve 14.00. 

V 2. kole porota znovu podrobně posoudila postoupivší podněty a hlasovala o výši přidělené 
dotace takto (pro I zdržel se I proti): 

149 
Pokračování projektu Křížky a vetřelci 
41011 
Porota doporučuje dotaci přidělit ve výši 32 000 Kč 

227 
Zahrada 2.0 aneb Ukaž, co v tobě klíčí 
41011 
Porota doporučuje dotaci přidělit ve výši 25 000 Kč 

262 
Protivzdušná obrana Plzně 
5/0/0 
Porota doporučuje dotaci přidělit v plné výši 25 000 Kč 

267 
Oáza - čtecí koutek 
51010 
Porota doporučuje dotaci přidělit v plné výši 98 000 Kč 



269 
Domek strážce Kopeckého pramene 
5/0/0 
Porota doporučuje dotaci přidělit ve výši 26 000 Kč 

271 
Kollárovka jinak! 
5/0/0 
Porota doporučuje dotaci přidělit ve výši 50 000 Kč 

273 
Obnova křížku ve Štefánikově ulici 
4/0/1 
Porota doporučuje dotaci přidělit ve výši 44 000 Kč 

Porota hlasováním 

pro: 5 zdržel se: O proti : O 

odsouhlasila výsledky svého jednání v této podobě : 

Porota doporučuje dotaci přidělit v plné výši 2 podnětům: č. 262 a 267. 

Porota doporučuje dotaci přidělit ve snížené výši 5 podnětům: č. 149, 227, 269, 271 a 
273. 
Porota doporučuje dotaci nepřidělit 3 podnětům: č. 224, 254 a 261. 

Porota k jednotlivým podnětům stanovila své připomínky a doporučení, které jsou 
specifikovány v samostatném dokumentu. Skutečné přidělení dotace je vázáno na 
zohlednění připomínek a doporučení. Na poskytnutí dotace není právní nárok. 

3.2 Posouzení podnětů v kategorii Mám nápad a pomůžu s ním 

V této kategorii bylo předloženo 33 podnětů. Posuzování v této kategorii začalo ve 14.20 
hod. 

Porotci vedli postupně diskusi o přínosu a realizovatelnosti všech nových podnětů v této 
kategorii (Ing. Hana Hrdličková uvedla své připomínky k podnětům z této kategorie již po 
obědové přestávce ve 14.00, z další části jednání se z rodinných důvodů omluvila). 

235 Nová zastávka MHD 

236 Chybějící cyklostezky na Doubravce 

237 Revitalizace náplavky Radbuzy 

238 Panelový dvůr 



• 

239 Tankodrom u Městské plovárny 

240 Proměna vnitrobloku Krašovská 

241 Před prostor A. Loose 

242 Chybějící přechod na Roudné 

243 Cesta Tomanova- VŠ koleje Borská 

244 Piáno pro Plzeň 

245 Boží muka Domu kultury 

246 Památková rekonstrukce budovy tzv. Střelnice 

247 Stezka průlomem Úhlavy 

248 Skalka u cesty k Městské plovárně 

249 Zachování původních rostlin- lokalita Borská pole 

250 Parkoviště u domu Vejprnická 8 

251 Vnitroblok v Lukavické ulici 

252 Revitalizace křižovatky u vlakového nádraží/Tesca 

253 Tyršův sad 

255 Osvobození racků 

256 Sběratelství ... 

257 Lavičky v okolí Bukovce 

258 Návrat z kosmu 

259 Psí hřiště 

260 Obnova cesty ke škole 

263 Lávka přes řeku Úhlavu 

264 Utopia - socialistický městský park 

265 Zpevnění a zvelebení dětského hřiště ve Skvrnaněch 

(z cl 
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266 Chybějící nájezd pro kočárky u Alberta na Vinicích 

268 úprava parku Košutka 

270 Jak ZAHOJit Tylovku 

272 Kaplička sv. Kryštofa 

274 Minisady a miniviničky v každém plzeňském obvodu 

Komentáře poroty k jednotlivým podnětům jsou uvedeny v samostatném dokumentu. 

Jednání poroty bylo ukončeno v 18.00. 

Protokol sepsala Silvie Hašlová, kontroloval Marek Sivák. 

Členové poroty stvrzují podpisem správnost protokolu: 

Mgr. Vojtěch Čern ' 

Mgr. Petr Šimon ( 
--:ps.----

Mgr. Petr Matoušek 

Ing. arch . Irena Langová 

Ing. Hana Hrdličková 

Ing. arch . Tomáš Král 


