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ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice 

  č. 2/2021, 

konané ve středu,  

dne 14. dubna 2021 od 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 7 - Radčice 

 

Přítomni: viz prezenční listina (příloha č.2) 

Omluveni: Bc. Tomáš Goesl, Ing. Jaroslav Kohout, Zdeněk Jílek           

Nepřítomen: 
 

1. Zahájení  

Zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 7 – Radčice (dále jako „zastupitelstvo“) bylo 

oficiálně zahájeno v 18:10 hodin starostou obvodu MUDr. Rolandem Ariasem (dále jako 

„předsedající“).  

Poté předsedající konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno šest členů zastupitelstva (z 

celkového počtu devíti členů), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
 

2. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s programem zveřejněným na úřední desce (příloha č.1) a navrhl 

doplnit program o jeden bod, kterým je návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, 

kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 6/2017 o regulaci provozování hazardních her. 

Tento bod navrhl označit jako bod č. 9. Stávající body č. 9 – 11 navrhl označit jako body č. 10 – 12. 

Předsedající uvedl, že statutární město Plzeň by chtělo novou vyhlášku schválit na Zastupitelstvu 

města Plzně v květnu 2021, aby vešla v platnost k 1. 6. 2021. Proto byl tento bod doplněn do jednání 

zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice.  Před hlasováním požádal přítomné, zda chtějí i oni program 

doplnit nebo se k programu jinak vyjádřit. Protože nebyly uplatněny žádné připomínky ani návrhy na 

doplnění, dal o upraveném programu jednání hlasovat. 
 

HLASOVÁNÍ  

Pro 6  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

 

Upravený program jednání: 

 

1. Zahájení 

2. Schválení programu 

3. Určení ověřovatelů a zapisovatele 

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva 

5. Zpráva ze zasedání finančního výboru 

6. Dílčí závěrečný účet MO Plzeň 7 – Radčice za rok 2020 

7. Dotační programy MO Plzeň 7 – Radčice na rok 2021 

8. Návrh vyhlášky statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně 

z nemovitých věci 

9. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se mění vyhláška statutárního 

města Plzně č. 6/2017 o regulaci provozování hazardních her 

10. Informace starosty 

11. Diskuse 

12. Závěr 
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     3.    Určení ověřovatelů a zapisovatele  

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu členy zastupitelstva pány Rostislava Vopelku a Zdeňka 

Švarce, zapisovatelkou paní Romanu Topičovou. Před hlasováním dal předsedající možnost všem 

přítomným se vyjádřit. Protinávrhy nebyly podány, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 6  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 
 

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva 

Na zasedání zastupitelstva, konaného v únoru 2021 byla přijata celkem tři usnesení: 

 

Usnesení č. 21/001 se týkalo žádosti společnosti AW Přeštice, s.r.o. o prominutí nebo poskytnutí  

         slevy na nájemném. 

Výsledek:          Informace o přijatém usnesení byla zaslána v termínu v usnesení uvedeném  

         Správě veřejného statku města Plzně k dalšímu zpracování. 

 

Usnesení č. 21/002 a č. 21/003 se týkala změny rozpočtu roku 2021 č. 1/2021 a 2/2021 (doplatek  

         Vodárně Plzeň – kanalizace „K Cihelně“ a finanční příspěvek „Sportmanie“) 

Výsledek:          Zpráva o přijatých usnesení byla předána v termínu uvedeném v usneseních 

         Odboru financování a rozpočtu MMP k dalšímu zpracování. 

 

Všechna přijatá usnesení byla zveřejněna v zákonem stanovené lhůtě na webu usnesení.plzen.eu. 

 

      5.   Zpráva ze zasedání finančního výboru 

Předsedající předal slovo předsedovi finančního výboru panu Rostislavu Vopelkovi. Ten všem 

přítomným sdělil, že výbor měl na programu jednání jeden jediný bod, a to návrh dílčího závěrečného 

účtu Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice za rok 2020. Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu bylo 

osobní jednání nahrazeno mailovou komunikací se všemi členy výboru, jež probíhala ve dnech 24. 3. 

2021 až 6. 4. 2021. Všichni členové výboru obdrželi mailem podklady k dílčímu závěrečnému účtu 

Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice. Všichni členové k uvedeným podkladům uvedli, že s nimi 

souhlasí a nemají k nim žádné připomínky. Na základě této skutečnosti finanční výbor doporučuje 

zastupitelům schválení dílčího závěrečného účtu Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice za rok 2020. 

Předseda finančního výboru předal slovo zpět předsedajícímu, který zahájil diskusi. Protože se do 

diskuse nikdo nepřihlásil dal předsedající hlasovat o vzetí zprávy ze zasedání finančního výboru na 

vědomí. Zpráva finančního výboru je přílohou tohoto zápisu (příloha č. 3). 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 6  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno!                            

Nebylo přijato usnesení. 

 

6. Dílčí závěrečný účet Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice za rok 2020 

Dokumentace k dílčímu závěrečnému účtu byla zveřejněna na úřední desce obvodu dne 23. 3.  

2021. Všichni zastupitelé obdrželi kompletní dokumentaci k dílčímu závěrečnému účtu v zákonem 

stanovené lhůtě. 

Hospodaření městského obvodu Plzeň 7 – Radčice za uplynulý rok po provedení operací finančního 

vypořádání skončilo přebytkem ve výši 2 764 540,87 Kč. V zákonem stanovené lhůtě nebyly z řad 

občanů ani zastupitelů uplatněny žádné písemné ani ústní připomínky, dotazy či námitky. 

Předsedající otevřel diskusi k uvedenému bodu. Nikdo ze zastupitelů se do diskuse nepřihlásil, 

předsedající proto požádal přítomné zastupitele o schválení návrhu usnesení. 
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HLASOVÁNÍ 

Pro 6  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno! 

Usnesení má číslo 21/004 a je součástí zápisu. 
 

7. Dotační programy Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice na rok 2021 

Na úvod projednávaného bodu programu předsedající uvedl, že veškeré podklady k projednávanému 

bodu obdrželi zastupitelé v zákonem stanovené lhůtě. Dále uvedl, že dotační programy na rok 2021 

projednal místostarosta Tomáš Goesl s kulturní komisí a také byly členy komise odsouhlaseny. 

Kulturní komise se nesešla osobně, ale jednala pouze korespondenčně. Oproti rokům minulým 

nedochází k žádným změnám. Stejná zůstává i částka 110 tisíc korun vyčleněná z rozpočtu 

městského obvodu na podporu uvedených programů, shodné jsou i dva programy (kultura a sport) a 

beze změn zůstávají i kritéria a podmínky pro poskytnutí dotací.   

Termín pro přijímání žádostí o dotace na rok 2021 je stanoven od 17. 5. do 31. 5. 2021 a o 

žádostech se bude rozhodovat na jednání zastupitelstva dne 23. června 2021.  

Poté předsedající zahájil diskusi k uvedenému bodu. Protože se nikdo do diskuse nepřihlásil, vyzval 

předsedající přítomné zastupitele ke schválení návrhu předkládaného usnesení. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 6  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno!                 

Usnesení má číslo 21/005 a je součástí zápisu. 
 

8. Návrh vyhlášky statutárního města Plzeň o stanovení koeficientu pro výpočet daně 

z nemovitých věcí 

Návrh vyhlášky, včetně důvodové zprávy, a dopisu Ing. Hany Kuglerové, MBA, ředitelky 

Ekonomického úřadu Magistrátu města Plzně, byl zaslán všem zastupitelům v zákonem stanovené 

lhůtě. Jedná se o návrh vyhlášky statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně 

z nemovitých věcí.  

Po krátkém úvodu byl dán přítomným zastupitelům prostor pro diskusi. Do diskuse se přihlásil pan 

Zdeněk Švarc, který se dotazoval na vybudování kanalizací v ulicích Ke Kovářce a V Břízkách, 

protože výše daně je odvozena od služby, která je občanovi poskytována. Předsedající vysvětlil, že 

projekt na kanalizaci v ulici V Břízkách byl předán společnosti Vodárna Plzeň, a.s. a také již byly 

převedeny finanční prostředky na realizaci stavby. Domnívá se, že stavba bude zahájena v letošním 

roce nebo začátkem příštího roku. Pokud jde o kanalizaci v ulici Ke Kovářce, zde je nutný soulad se 

stavbou Městského okruhu, úsek Křimická – Karlovarská. Dále předsedající uvedl, že uvedené nemá 

na stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí vliv. Uvedl, že do vyhlášky byly 

zapracovány změny v závislosti na vybudovanou a pořízenou vodohospodářskou infrastrukturu k 31. 

12. 2020. Pan Kuba upřesnil, že na území městského obvodu Plzeň 7 – Radčice nebude mít změna 

žádný finanční dopad, neboť se jedná o území bez zdanitelných objektů (pokračování Stromkové 

ulice a pole na Sokolovnou).  

Dále se do diskuse nikdo nepřihlásil, a proto předsedající přistoupil k hlasování o návrhu usnesení, 

jehož předmětem je vyjádření souhlasu s návrhem vyhlášky statutárního města Plzně o stanovení 

koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. 
 

HLASOVÁNÍ 

Pro 6  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno!                   

Usnesení má číslo 21/006 a je přílohou zápisu. 
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9. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se mění vyhláška 

statutárního města Plzně č. 6/2017 o regulaci provozování hazardních her 

Návrh vyhlášky, včetně důvodové zprávy, a dopisu Ing. Aleše Průši, MBA, vedoucího odboru 

bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně, obdrželi zastupitelé 

k prostudování před zahájením jednání zastupitelstva (materiály na stůl). Předsedající zastupitelům 

vysvětlil, že cílem změny je upravit počet herních míst na území města Plzně tak, aby obsahovala 

pouze ta místa, kde jsou v současné době hazardní hry provozovány.  

Předsedající znovu zopakoval, že Zastupitelstvo města Plzně bude uvedený návrh vyhlášky 

schvalovat na jednání zastupitelstva v květnu 2021, aby mohla být v platnosti od 1. 6. 2021. Proto 

byly materiály předány zastupitelům na stůl.  

Po úvodu byl dán přítomným zastupitelům prostor pro diskusi, případné dotazy k obdrženým 

materiálům. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, proto bylo přistoupeno k hlasování o schválení návrhu 

usnesení, jehož předmětem je vyjádření souhlasu s návrhem Obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Plzně, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 6/2017 o regulaci provozování 

hazardních her. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 6  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno!                   

Usnesení má číslo 21/007 a je přílohou zápisu. 
 

      10.   Informace starosty 

Předsedající sdělil přítomným zastupitelům, že: 

− v souvislosti s výstavbou Městského okruhu, úsek Křimická – Karlovarská, došlo k ukončení 

hlavních přesunů zeminy. Původně byl termín odvozu zeminy přes náš obvod do 30. 4. 2021, 

ale již nyní je doprava odkloněna. Dále předsedající uvedl, že i nadále bude probíhat úklid 

komunikací. Přes obvod bude nyní převážena pouze těžká stavební technika, případně velké 

betonové prefabrikáty. Jedná se o jednotlivé převozy, které jsou vždy s vedením obvodu 

dopředu konzultovány a termíny předem hlášeny.    

Předsedající se přítomných zastupitelů dotázal, zda má usilovat o odstranění značek 

omezujících rychlost pro nákladní automobily v obvodu. Všichni přítomní zastupitelé se 

shodli, že by uvedené značení v obvodu ještě (alespoň pár měsíců) nechali. 

− městský obvod v současné době usiluje, aby byla vybudována přístupová cesta k objektům 

nad domem v ulici V Radčicích 96/2. Tato cesta by byla realizována také v rámci stavby 

Městského okruhu, úsek Křimická – Karlovarská. Již proběhly schůzky s projektanty a ve 

spolupráci se Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje a města Plzně.  

 

      11.   Diskuse 

Do diskuse se přihlásil pan Zdeněk Švarc: 

− dotazoval se, proč nebyl jako bod programu zařazen záměr s přestavbou bývalé hasičské 

zbrojnice, o jehož zařazení žádal na předchozím jednání zastupitelstva. Předsedající vysvětlil, 

že v současné době probíhá jednání s městem Plzní a Správou veřejného statku města Plzně, 

kdy by pozemek před budovou bývalé hasičské zbrojnice byl svěřen do správy našemu 

obvodu. Zatím není jisté, zda k uvedenému záměru dostaneme kladná stanoviska, tak proto 

bod zatím nebyl do programu pro jednání zastupitelstva zařazen. Až bude jistota, že je záměr 

v souladu s požadavky města, bude bod projednán. Pan Zdeněk Švarc uvedl, že se domnívá, 

že by toto mělo být projednáno na zastupitelstvu s předstihem a s možností seznámení se 

s projektem a jeho detaily i pro veřejnost (diskuse o navrhovaném řešení). Předsedající i 

místostarosta Kuba shodně uvedli, že studie k opravě budovy bývalé hasičské zbrojnice je 

k nahlédnutí na úřadě již řadu měsíců a nebrání se interní diskusi. Dále uvedli, že 

v zastupitelstvu vše bude projednáno, až budou dořešeny parametry realizace s orgány města. 

Předtím by bylo projednání zavádějící, když by se ještě další detaily měnily.  
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− dotazoval se na napojení rekreačních objektů – za stavbou Městského okruhu, úsek Křimická 

– Karlovarská. Předsedající oznámil, že byl ze strany Správy a údržby silnic Plzeňského kraje 

ujištěn, že uvedené rekreační objekty nebudou stavbou odříznuty, že se počítá s jejich 

napojením. 

Dále se do diskuse nikdo nepřihlásil a předsedající zastupitelstvo ukončil. 

 

 

      11.   Závěr 

Předsedající poděkoval zastupitelům a všem přítomným občanům za účast a ukončil jednání 

zastupitelstva v 19:20 hodin.  
 

 

Přílohy zápisu: 

1) Program jednání 

2) Presenční listina 

3) Zpráva finančního výboru 

4) Usnesení ZMO č. 21/004, 21/005, 21/006, 21/007 
 

 

 

Zapisovatel:  

 

 

 

Starosta:                                                              dne:  ........................    podpis: ......................................                                                              

 

 

Ověřovatelé:                                                       dne:  ........................    podpis: ...................................... 

  

                                                                            dne:  ........................    podpis: ......................................  

 


