
Cíle kvality pro rok 2019/2020  

včetně plnění 
 

 Vedení Úřadu městského obvodu Plzeň 1 stanovilo  

tyto cíle: 

 

 

1. Vytvářet podmínky pro soustavné zvyšování odborného vzdělávání na 

všech úrovních s cílem co nejlépe zajistit kvalitní služby pro 

zákazníky/občany. 

T: 31. 12. 2020 Z: tajemník 

 

Hodnocení: cíl plněn průběžně, zvyšování kvalifikace úředníků probíhá 

neustále v prezenční i online formě v rámci plánů vzdělávání jednotlivých 

pracovníků 

 

2. Uspořádání teambuildingu pro zaměstnance úřadu v rámci zlepšení 

výkonnosti organizace a vzájemného propojení spolupráce jednotlivých 

odborů 

T: 30. 10. 2020  Z: tajemník 

 

Hodnocení: teambuilding proběhl, cíl splněn 

 

3. Úspěšně absolvovat dozorový audit dle požadavků normy ČSN EN ISO 

9001:2016 a zachovat si tak certifikát kvality i pro rok 2020 

T: 31. 12. 2019 Z: tajemník 

 

Hodnocení: úspěšné absolvování dozorového auditu, cíl splněn 

 

4. Revitalizace sídlištní a městské zeleně v malých úsecích na území  

MO Plzeň 1 

T: 30. 12. 2020 Z: starostka, VO OŽPD 

 

Hodnocení: revitalizace všech plánovaných ploch na území MO Plzeň 1 

proběhla do 30.11.2020, cíl splněn 

 

 výsadby listnatých keřů a úpravy plochy (Karlovarská ul., naproti prodejně Lidl) 

 výsadby listnatých keřů a trvalek a úpravy plochy (parkoviště Komenského u 

Gery) 

 výsadby listnatých keřů a trvalek, založení záhonu ze štěrkodrtě a úpravy plochy 

(alej Svobody x Lidická) 

 výsadby listnatých keřů a úpravy plochy (Studentská ul.) 

 výsadby listnatých keřů a trvalek, založení záhonu ze štěrkodrtě a úpravy plochy 

(ul. Bolevecká, u stanice Shell) 

 výsadby listnatých stromů a úpravy plochy (Božická) 

 výsadby listnatých keřů (Karlovarská-keřové pásy)  



 

 

5. Přiblížit činnost a představitele ÚMO Plzeň 1 občanům městského obvodu 

Plzeň 1 prostřednictvím setkání s veřejností se zapojením představitelů 

města Plzně 

T: 30. 09. 2020 Z: starostka 

 

Hodnocení: cíl splněn částečně z důvodu epidemiologické situace 

 

6. Zajistit instalaci klimatizace do budovy ÚMO a zlepšit pracovní 

podmínky pro zaměstnance 

T: 31. 12. 2020 Z: starostka 

 

Hodnocení: cíl splněn částečně, byla dokončena projektová dokumentace 

 

 

8. 12. 2020 

 

  

 


