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ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice 

  č. 3/2021, 

konané ve středu,  

dne 23. června 2021 od 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 7 - Radčice 

 

Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) 

Omluveni: Ing. Jaroslav Kohout 

Nepřítomen: 
 

1. Zahájení  

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

oficiálně zahájeno v 18:05 hodin starostou obvodu MUDr. Rolandem Ariasem (dále jako 

„předsedající“).  

Poté předsedající konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno osm 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. 2). Před 

hlasováním dal přítomným možnost program doplnit či se k němu vyjádřit. Protože se nikdo 

nevyjádřil, dal hlasovat o programu zveřejněném na úřední desce úřadu. 
 

HLASOVÁNÍ  

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

     3.    Určení ověřovatelů a zapisovatele  

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu členy zastupitelstva pány Tomáše Goesla a Jirku Kubu, 

zapisovatelkou paní Romanu Topičovou. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným 

se vyjádřit. Protinávrh na ověřovatele zápisu podal pan Zdeněk Jílek, který požadoval, aby jedním 

z ověřovatelů byl pan Zdeněk Švarc.  

 

HLASOVÁNÍ o protinávrhu 

Pro 3  Proti 5  Zdržel se 0  Neschváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

Protinávrh nebyl schválen. Bylo proto přistoupeno k hlasování o návrhu předsedajícího.  

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 5  Proti 3  Zdržel se 0  Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 
 

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva 

Na zasedání zastupitelstva, konaného 14. dubna 2021 byla přijata celkem čtyři usnesení: 

 

Usnesení č. 21/004  Dílčí závěrečný účet MO Plzeň 7 – Radčice za rok 2020 

   Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice  

byla zaslána dne 20. 4. 2021 Odboru financování a rozpočtu Magistrátu města  

Plzně k dalšímu zpracování. 

 

Usnesení č. 21/005 Dotační programy MO Plzeň 7 – Radčice na rok 2021 

   Dotační programy MO Plzeň 7 – Radčice byly dne 15. 4. 2021 zveřejněny  

na úřední desce Úřadu městského obvodu Plzeň 7 – Radčice. 
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Usnesení č. 21/006 Vyhláška statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně  

z nemovitých věcí účinná od 1. 1. 2022. 

   Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla 

zaslána dne 20. 4. 2021 ředitelce Ekonomického úřadu Magistrátu města Plzně  

k dalšímu zpracování. 

 

Usnesení č. 21/007 Vyhláška statutárního města Plzně, kterou se mění vyhláška statutárního města  

Plzně č. 6/2017 o regulaci provozování hazardních her 

Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla zaslána  

dne 20. 4. 2021 Odboru bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení  

Magistrátu města Plzně k dalšímu zpracování. 

 

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

 

5. Rozpočtové opatření č. 3/2021 – žádost 16. ZŠ a MŠ Plzeň o finanční příspěvek na 

organizaci příměstského tábora 

Žádost 16. ZŠ a MŠ Plzeň o finanční příspěvek, podrobný rozpočet akce i navrhované usnesení 

obdrželi zastupitelé v zákonem stanovené lhůtě. Předsedající uvedl, že 16. ZŠ žádá o finanční 

příspěvek na příměstský tábor pořádaný odloučeným pracovištěm Radčice v termínu 23. – 28. 8. 

2021. Dále uvedl, že se jedná o každoročně se opakující žádost a víceméně stejná zůstává i výše 

příspěvku – v letošním roce 11 000,- Kč.  

Na základě těchto informací zahájil předsedající diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, a proto bylo 

přistoupeno k hlasování o schválení návrhu usnesení o poskytnutí částky 11 000,- Kč 16. ZŠ a MŠ 

Plzeň, odloučené pracoviště Radčice na úhradu nákladů spojených s organizováním příměstského 

tábora ve výše uvedeném termínu. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno!                            

Usnesení má číslo 21/008 a je přílohou zápisu. 

 

6. Rozpočtové opatření č. 4/2021 – převod finančních prostředků do rozpočtu MO Plzeň 7 - 

Radčice 

Na úvod předsedající uvedl, že veškeré podklady k projednávanému bodu obdrželi zastupitelé 

v zákonem stanovené lhůtě. Předsedající informoval, že předmětem tohoto rozpočtového opatření je: 

- poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 160 000,- Kč ze státního rozpočtu ČR na pokrytí 

výdajů spojených s výkonem sociální práce v roce 2021. Finanční prostředky je možno (dle pokynu 

Ministerstva práce a sociálních věcí) využít k financování zejména personálních výdajů, které 

souvisejí s výkonem sociální práce v souladu se zákonem o sociálních službách a zákonem o pomoci 

v hmotné nouzi.  

- na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 137 ze dne 10. 5. 2021, kterým byl přijat     

příspěvek na základě zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu pro rok 2021, za období od 1. 

2. 2021 až 31. 3. 2021. Jedná se o poskytnutí částky 20 000,- Kč (kompenzační bonus) do rozpočtu 

MO Plzeň 7 – Radčice, a její zapojení do běžných výdajů rozpočtu MO Plzeň 7 – Radčice. 

- poskytnutí dotací na veřejně prospěšné práce poskytované Úřadem práce ČR na základě dohody – 

aktivní politika zaměstnanosti za duben 2021 (mzdové výdaje na pracovnici, která provádí úklid ulic) 

ve výši 12 891,- Kč a rozdělení dotace na mzdy, zdravotní a sociální pojištění. 

Poté předsedající zahájil diskusi. Protože se do diskuse nikdo nepřihlásil, bylo přistoupeno 

k hlasování. 
 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno! 

Usnesení má číslo 21/009 a je přílohou zápisu. 
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7. Rozpočtové opatření č. 5/2021 – přesuny v rámci rozpočtu MO Plzeň 7 - Radčice 

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

bodu obdrželi zastupitelé v zákonem stanovené lhůtě. Předsedající uvedl, že předmětem tohoto 

rozpočtového opatření jsou přesuny mezi závaznými rozpočtovými položkami. Jednak jde o přesuny 

v rámci zapojeného Fondu rozvoje a rezerv na realizaci nových stavebních investic nebo rozšíření 

stávajících investičních akcí. Uvedl, že dochází ke snížení částky zapojené z Fondu rozvoje a rezerv 

na realizaci rekonstrukce budovy bývalé hasičské zbrojnice o částku 1 100 000,- Kč. Tato částka 

bude rozdělena na: 

a) rozšíření workoutového hřiště u odpočinkové zóny u řeky Mže 

- navýšena částka 100 000,- Kč v rámci zapojení Fondu rozvoje a rezerv 

- rozšíření současného workoutového hřiště o dva až tři nové prvky 

 

b) rozšíření měřičů rychlosti 

- navýšena částka 400 000,- Kč v rámci zapojení Fondu rozvoje a rezerv 

- nákup dvou nových měřičů rychlosti, které budou snímat SPZ 

 

c) stavební investice – vybudování miniworkoutového hřiště V Břízkách (park) 

- navýšena částka 400 000,- Kč v rámci zapojení Fondu rozvoje a rezerv 

- vybudování malého workoutového hřiště a zemní klouzačky + posezení v parku  

   V Břízkách x Na Jívách 

 

d) stavební investice – projektová dokumentace kanalizace v Rolní ulici 

- navýšena částka 200 000,- Kč v rámci zapojení Fondu rozvoje a rezerv 

- vypracování projektové dokumentace přívodu pitné vody v Rolní ulici k domům č. 310, 311, 

312, 314 a 315 

Dalším bodem tohoto rozpočtového opatření jsou přesuny mezi jednotlivými rozpočtovými 

položkami v důsledku čerpání rozpočtu k 15. 6. 2021. Podklady zastupitelé obdrželi mailem. Poté 

předsedající zahájil diskusi. Do diskuse se přihlásil pan Zdeněk Švarc. Dotazoval se, jak jsou řešeny 

majetkoprávní vztahy v ulici Rolní. Předsedající uvedl, že tyto vztahy jsou řešeny smlouvou o 

služebnosti a zcela v souladu se zákony. Pan Zdeněk Jílek se dále dotazoval, zda se jedná o tzv. 

„okály“. Pokud ano, tak zde byla lidem nabízena možnost připojit se na pitnou vodu i kanalizaci jako 

ostatním v obvodu, ale oni této možnosti nevyužili. Předsedající uvedl, že se opravdu jedná o tzv. 

„okály“. Lidé z těchto nemovitostí je po jejich zvolení kontaktovali a zoufale žádali o pomoc 

s vyřešením jejich letitého, 20 let neřešeného problému se špatnou pitnou vodou. Všichni obyvatelé 

zmíněných nemovitostí popisují situaci naprosto odlišně než pan zastupitel Jílek. Uvedli, že jde o 

dlouhodobý problém a voda, kterou v současné době mají ze skleníků je nevyhovující a ohrožující 

zdraví. Na základě této skutečnosti se začalo hledat řešení jejich problému. Problém zde nebyl údajně 

v minulosti řešen, protože jejich nemovitosti patřily pod katastrální území Křimice a ne Radčice, což 

je ale nesmyslné odůvodnění. Pan Zdeněk Švarc se ještě dotazoval, zda služebnost bude úplatně. 

Předsedající ho ujistil, že služebnost je sjednána bezúplatně. Dále se do diskuse nikdo nepřihlásil. 

Diskuse byla ukončena a předsedající přistoupil k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno!                 

Usnesení má číslo 21/010 a je přílohou zápisu. 
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8. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2014, kterou se 

stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu vznikajícího na území města Plzně včetně jejich biologicky 

rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním odpadem (dále jen vyhláška 

č. 5/2014 o systému nakládání s komunálním odpadem)  

Návrh vyhlášky, včetně důvodové zprávy a dopisu Ing. Dagmar Svobodové Kaiferové, vedoucí 

odboru životního prostředí Magistrátu města Plzně, byl zaslán všem zastupitelům v zákonem 

stanovené lhůtě.  

Jedná se o návrh novely vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2014 o systému nakládání 

s komunálním odpadem. Předsedající uvedl, že se většinou jedná o úpravy legislativní navazující na 

nový zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, přijatý na konci roku 2020 a účinný od 1. 1. 2021. 

Legislativní změny jsou uvedeny v bodech 1, 2, 3, 4, 5, 7 a 8 (viz. dopis). Předsedající navrhuje 

s těmito body souhlasit. 

Dále předsedající uvedl, že v bodě 6 Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně navrhuje 

zrušit možnost odvézt stavební suť do sběrného dvora v množství 1 m3 za měsíc zdarma pro občany 

města Plzně. Odbor životního prostředí Magistrátu města Plzně navrhl tuto úpravu již v roce 2019 a 

zdůvodnil ji rostoucími náklady a zneužíváním „podnikateli“. Tato skutečnost však byla velmi těžce 

doložitelná a nebyly žádné jasné výstupy. Období covidové pandemie přineslo zkušenosti právě 

v tomto směru. V jarním období 2020 zůstal otevřený jediný sběrný dvůr, a to pouze pro potřeby 

podnikatelů (právnických a fyzických osob podnikajících). Během tohoto období se ukázalo, že 

sběrný dvůr využívají desítky firem, které jej nikdy nevyužívaly jako „podnikatelé“. Zrušením 

uvedeného bodu by nedocházelo ke zneužívání ze strany podnikatelů.  

Předsedající uvedl, že v našem obvodě je také ve sběrném dvoře možnost složit suť a ze záznamů 

bylo zjištěno, že ke zneužívání podnikateli nedochází. I z tohoto důvodu navrhuje nesouhlasit se 

zrušením možnosti odvézt stavební suť do sběrného dvora v množství 1m3 za měsíc zdarma pro 

občany města Plzně. Uvedl, že na zrušení této možnosti doplatí poctivý občané, kteří toto nařízení 

dodržují. 

Poté dal přítomným zastupitelům prostor pro diskusi. Do diskuse se přihlásil pan Zdeněk Jílek a 

uvedl, že by doporučoval do zdůvodnění pro Magistrát města Plzně ještě uvést, že okrajové obvody 

města Plzně budou pro černé skládky využívány více než střed města. S tímto předsedající souhlasil. 

Do diskuse se nikdo další nepřihlásil, a proto předsedající přistoupil k hlasování o návrhu usnesení, 

jehož předmětem je vyjádření souhlasu s návrhem novely vyhlášky č. 5/2014 o systému nakládání 

s komunálním odpadem v bodech 1, 2, 3, 4, 5, 7 a 8 a nesouhlasu s návrhem uvedeným v bodě 6 – 

zrušení možnosti odvézt stavební suť do sběrného dvora v množství 1m3 za měsíc zdarma pro občany 

města Plzně.   

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno!                   

Usnesení má číslo 21/011 a je přílohou zápisu. 
 

9. Návrh nařízení statutárního města Plzně o tarifu integrované dopravy plzeňského 

kraje na území města Plzně 

Návrh nařízení a dopis Bc. Jana Hakla, vedoucího úseku veřejné dopravy a cyklodopravy Správy 

veřejného statut města Plzně, příspěvková organizace, byl zaslán všem zastupitelům v zákonem 

stanovené lhůtě. Jedná se o návrh nařízení, které reguluje cenu za přepravu osob a zavazadel v MHD. 

Po úvodu byl dán přítomným zastupitelům prostor pro diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, proto 

bylo přistoupeno k hlasování o vyslovení souhlasu s návrhem nařízení statutárního města Plzně o 

tarifu integrované dopravy plzeňského kraje na území města Plzně. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 3  Proti 5  Zdržel se 0  Neschválen!   

Nebylo přijato usnesení. 
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10. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně o místním poplatku z pobytu 

Návrh vyhlášky, včetně důvodové zprávy a dopisu Ing. Taťany Vítové, vedoucí odboru účtování a 

daní Magistrátu města Plzně, byl zaslán všem zastupitelům v zákonem stanovené lhůtě. Jedná se o 

návrh vyhlášky statutárního města Plzně o místním poplatku z pobytu, která byla zrušena v době 

vyhlášeného nouzového stavu.  

 

Po úvodu byl dán přítomným zastupitelům prostor pro diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, proto 

bylo přistoupeno k hlasování o vyslovení souhlasu s návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Plzně o místním poplatku z pobytu. 
 

HLASOVÁNÍ 

Pro 7  Proti 1  Zdržel se 0  Schváleno!                   

Usnesení má číslo 21/012 a je přílohou zápisu. 
 

11. Schválení změny Sociálního fondu Městského obvodu Plzeň 7 - Radčice 

 

Sociální fond je trvalým peněžním fondem Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice zřízeným za účelem 

zabezpečování kulturních, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců Úřadu městského obvodu Plzeň 7 

– Radčice. Současné znění statutu Sociálního fondu z 3. 7. 2007, návrh nového znění statutu 

Sociálního fondu a jeho zásady používání byly zaslány všem zastupitelům v zákonem stanovené 

lhůtě. Jedná se o aktualizaci statutu Sociálního fondu, který více odpovídá současné situaci (ceny 

obědů, zavedení příspěvku na penzijní připojištění apod.). 

Po úvodu byl dán přítomným zastupitelům prostor pro diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, proto 

bylo přistoupeno k hlasování o schválení změny statutu Sociálního fondu Městského obvodu Plzeň 7 

– Radčice. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 7  Proti 0  Zdržel se 1  Schváleno!                   

Usnesení má číslo 21/013 a je přílohou zápisu. 
 

12. Schválení dotací na rok 2021 

 

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

bodu obdrželi zastupitelé v zákoně stanovené lhůtě, a poté předal slovo místostarostovi Bc. Goeslovi. 

Ten uvedl, že programové i individuální žádosti o dotace byly projednány na Kulturní komisi MO 

Plzeň 7 – Radčice, která doporučila u jednotlivých žádostí o dotaci jejich výši.  

Pan místostarosta uvedl, že nejdříve bude hovořit o programových dotacích. Celkem bylo ve 

vypsaném termínu podáno 6 žádostí od pěti subjektů. Částka vyhrazená ve schváleném rozpočtu na 

programové dotace činí 110 000,- Kč. Žádosti o programové dotace jsou podány na celkovou částku 

80 000,00 Kč. I z tohoto důvodu bylo Kulturní komisí MO Plzeň 7 – Radčice doporučeno schválit 

programové dotace u pěti žádostí v plné požadované výši. U Českého kynologického svazu ZKO 

Plzeň-Křimice členové kulturní komise doporučili snížení požadované částky (20 000,- Kč) na 

10 000,- Kč a důvodem je přínos a efektivita akce pro obyvatele městského obvodu Radčic. Poté pan 

Goesl navrhl hlasovat o jednotlivých programových dotacích a to tak, že bude hlasováno o každé 

jednotlivé žádosti zvlášť v pořadí protinávrh, návrh. Maximálně je možno mít dva protinávrhy. Pan 

Goesl uvedl, že u každé žádosti bude informovat o tom, kdo požádal, jaká je požadovaná částka, 

celková částka projektu a jaký je jeho návrh ke schválení. Protože k uvedenému postupu nikdo další 

ze zastupitelů nic nenamítal, místostarosta přistoupil k hlasování o jednotlivých programových 

žádostech o dotace. Pět žádostí o programové dotace byly schváleny v částkách, které jsou 

požadovány v žádostech.  
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U žádosti o dotaci Českého kynologického svazu ZKO Plzeň – Křimice se pan Zdeněk Švarc 

dotazoval, jaká je efektivita a vazba na Radčice. Místostarosta uvedl, že z těchto důvodů navrhuje 

snížení požadované částky na 10 000,- Kč (sídlo společnosti ve Vejprnicích, provozovna 

v Křimicích).  

Pan Petr Kohout vysvětlil, že Český kynologický svaz ZKO Plzeň-Křimice má sice sídlo ve 

Vejprnicích, protože jejich předseda má trvalé bydliště ve Vejprnicích, ale jinak nemají 

s Vejprnicemi nic společného a ani zde nežádají žádné dotace, protože zde nic neprovozují. O dotace 

žádají na městě Plzni a v Křimicích, kde provozují cvičiště a pořádají akce. Do diskuse se nikdo další 

nepřihlásil, proto dal místostarosta hlasovat o návrhu na částku 10 000,- Kč, který byl schválen. U 

všech projednávaných žádostí o programové dotace byl schválen návrh místostarosty. 

 

Výsledkem hlasování členů zastupitelstva o programových dotacích je:  

Usnesení číslo 21/014 a je přílohou tohoto záznamu.  

 

HLASOVÁNÍ o celkovém znění usnesení na poskytnutí programových dotací:  

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno!                   

 

Poté informoval místostarosta o žádostech o individuální dotace, tj. Ranné péče KUK, z. ú., Fotbal 

Clubu Křimice, z.s., Tělovýchovné jednoty Radčice, z.s., a Mysliveckého sdružení Křimice – 

Radčice. Dále přítomným zastupitelům sdělil, že Kulturní komise neprojednávala žádost 

Mysliveckého sdružení Křimice – Radčice, protože byla podána na úřad 11. 6. 2021. Kulturní komise 

projednávala podané žádosti a navrhla u všech žadatelů snížení požadované částky. Navrhla a pan 

místostarosta uvedené návrhy podpořil u Ranné péče KUK, z. ú. poskytnutí částky 5 000,- Kč 

(požadovaná částka 10 000,- Kč), u Fotbal Clubu Křimice, z.s. poskytnutí částky 25 000,- Kč 

(požadovaná částka 35 000,- Kč) a u Tělovýchovné jednoty Radčice, z.s. poskytnout částku 30 000,- 

Kč na částečnou úhradu energií (požadovaná částka 70 380,- Kč). U Mysliveckého sdružení je 

navrhováno poskytnutí dotace v celkové požadované výši. Poté otevřel k uvedenému bodu diskusi.  

 

U Ranné péče KUK, z. ú. byl ze strany pana Zdeňka Švarce podán protinávrh na plnou částku dotace 

ve výši 10 000,- Kč a tento protinávrh byl schválen. 

 

HLASOVÁNÍ o protinávrhu 

Pro 5  Proti 3  Zdržel se 0  Schváleno! 

 

U žádosti Fotbal Clubu Křimice, z. ú. o dotaci ve výši 35 000,- Kč se nikdo do diskuse nepřihlásil. 

Pan Goesl navrhl schválit částku dotace ve výši 25 000,- Kč. Dotace ponížena z důvodu přínosu a 

efektivity pro občany MO Plzeň 7 – Radčice (členů z Radčic cca. 20 aktivních dětí, celkem 130 

členů).  Protinávrh nebyl podán. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno! 

 

U žádosti Tělovýchovné jednoty Radčice, z.s. pan Goesl uvedl, že členové kulturní komise navrhují 

ponížení dotace, protože jsou příjmy organizace vyšší než jejich výdaje. Členové zohledňují využití 

tělocvičny pro děti za Základní školy v Radčicích. Dále členové kulturní komise doporučují (jako 

v loňském roce), aby byly dotace ze strany Tělovýchovné jednoty Radčice, z.s. využívány spíše na 

sportovní nebo kulturní akce než na provozní náklady organizace. Pan Goesl uvedl, že se s uvedeným 

zdůvodněním ztotožňuje a navrhl proto částku poskytnutí dotace ve výši 30 000,- Kč. Poté otevřel 

diskusi.  

Do diskuse se přihlásil pan Zdeněk Jílek, který uvedl, že důvody snížení dotace jsou nerozumné, 

protože pokud děti ze školy navštěvují zdejší tělocvičnu, tak to není o tom, že se tam může topit jen 

na hodinu, kdy jsou děti v tělocvičně, ale musí se zde teplota udržovat.  
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Pan Zdeněk Švarc se dotazoval, zda kulturní komise také zkoumala zda např. Fotbal Club Křimice, 

z.s. je hospodářsky v plusu. Pan Goesl uvedl, že rozdíl mezi dotacemi je v tom, že Fotbal Club 

Křimice, z.s. žádá o dotaci na investiční akci a Tělovýchovná jednota žádá o dotaci na provozní 

náklady.  

Předsedající uvedl, že již v minulém roce apeloval na vedení Tělovýchovné jednoty Radčice, z.s., aby 

pořádali větší sportovní nebo kulturní akce, ale to se nestalo. Deklaroval též zájem městského obvodu 

pomoci s pokrytím a zajištěním prostředků na doplacení dotace, směřované investičně. 

Dále uvedl, že vedení Tělovýchovné jednoty Radčice doporučil požádat o dotační titul pro 

tělovýchovné organizace v malých obcích a menších obvodech. Požádat o dotaci konzultoval také 

s Magistrátem města Plzně, kde mu bylo sděleno, že je šance dotaci získat. Proto doporučil požádat 

vedení jednoty. O tyto dotace byl mezi tělovýchovnými jednotami velký zájem, ale k podání žádosti 

ze strany Tělovýchovné jednoty Radčice, z.s. nedošlo. Dále uvedl, že ho překvapuje nulový počet 

registrovaných členů a trenérů Tělovýchovné jednoty Radčice, jak zjistil z rejstříku Národní 

sportovní agentury. Pan Zdeněk Švarc uvedl, že požádat o dotaci, kterou předsedající zmínil bylo 

nemožné, protože na podání žádosti byl jen měsíc čas. Za měsíc není možné udělat smysluplný 

investiční projekt a požádat o dotaci. Dále informoval, že Tělovýchovná jednota Radčice má 

registrovány členy na České sportovní unii a ta nepředala informace o jejích členech Národní 

sportovní agentuře. Předsedající zdůraznil, že své členy online zapsala do databáze Národní sportovní 

agentury většina tělovýchovných jednot, a že se jedná o práci na odpoledne. Dále uvedl, že tato 

databáze je v podstatě zřízená příslušným resortním ministerstvem, a to ji takto bere jako validní. 

Zároveň zákon požaduje jako povinný úkon, aby jak organizace, tak členové byli registrováni. Zeptal 

se též pana Zdeňka Švarce, jakou výši dotace získala Tělovýchovná jednota od města Plzně. Bylo mu 

odpovězeno že 22 000,- Kč. Na dotaz, o jakou částku Tělovýchovná jednota zažádala, odpověděl pan 

Švarc, že o více než 100 000,- Kč. Předsedající uvedl, že městu pravděpodobně vadilo právě to, že 

vzhledem k nulovému počtu registrovaných členů i trenérů takový subjekt v podstatě nevykazuje 

činnost. 

Předsedající uvedl, že informace o časech na podání žádosti o výše uvedený dotační titul z úst pana 

zastupitele Švarce nejsou pravdivé. Předsedající informoval o možnosti požádat o dotační titul pro 

malé obce (obvody) již v lednu a informace hned předal vedení Tělovýchovné jednoty Radčice, z.s. 

Pokud je mu známo, tak titul byl předčasně uzavřen dne 4. 6. 2021 pro velký zájem, takže na podání 

žádosti bylo dostatečné množství času, ale Tělovýchovná jednota, z.s. ho nevyužila (ani to nezkusila), 

což bylo pro něj osobně překvapením. Uvedl, že se jednalo o v posledních 15-20 letech naprosto 

výjimečný dotační titul až do maximální výše plnění 10 000 000,- Kč, přičemž 80 % pokryje dotace a 

20 % město spolu s městským obvodem. Pan Zdeněk Švarc zopakoval, že udělat projekt, který bude 

rozumný a použitelný trvá i půl roku.  

Předsedající znovu zdůraznil, že vedení Tělovýchovné jednoty se ani nesnažilo podat dílčí projekt na 

případné rekonstrukce, a že ve stejné situaci byly stovky malých tělovýchovných jednot, které ale, 

nechaly vytvořit nabídkové kalkulace dodavatelů, nebo dokonce obratem využily nabídky 

specializovaných agentur, které za ně dotační řízení kompletně vyřídily. Agentury často pracují 

zadarmo a odměnu realizují až po přiznání dotace a z této. Zopakoval, že sám pan Švarc prohlásil, že 

s podáním dotace to jako Tělovýchovná jednota lidsky nezvládli. Předsedající uvedl, že nemá mandát 

Tělovýchovné jednotě Radčice, z.s. něco přikazovat, ale snažil se jim pomoci. 

Dále upozornil, že dotace nejsou nárokové a jsou vázané účelově. Uvedl, že je bezprecedentní, pokud 

činovník Tělovýchovné jednoty na kulturní komisi prohlásí, že si ty peníze přelijeme na akce. Dále 

informoval, že v nedávné minulosti jiný subjekt vracel finanční obnos z realizované akce pouze 

proto, že ačkoli celou akci realizoval vzorně, v žádosti opomenul jednu položku uvést.  

Pan Goesl uvedl, že by chtěl znovu zdůraznit, že žádosti o účelové dotace jsou lepší než na provozní 

náklady, i s ohledem na skutečnost, že má nyní jednota vyšší příjmy než výdaje. Dále uvedl, že v roce 

2015, kdy Tělovýchovná jednota Radčice, z.s. neměla takový příjem a náklady zhruba stejné, tak 

žádala o nižší částku než nyní. Pan Zdeněk Švarc uvedl, že nyní se areálu více věnují a zvelebují ho. 

Poté se do diskuse nikdo nepřihlásil. Pan Zdeněk Jílek podal protinávrh na poskytnutí dotace 

Tělovýchovné jednotě Radčice, z.s. v plné požadované výši 70 380,- Kč. Nejprve bylo hlasováno o 

protinávrhu. 
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HLASOVÁNÍ o protinávrhu 

Pro 3  Proti 5  Zdržel se 0  Neschváleno! 

 

Protinávrh nebyl schválen, a proto bylo přistoupeno k hlasování o návrhu pana místostarosty Goesla 

o poskytnutí dotace Tělovýchovné jednotě Radčice, z.s. ve výši 30 000,- Kč. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 6  Proti 2  Zdržel se  0  Schváleno! 

 

Poté bylo jednáno o žádosti o dotaci Mysliveckého sdružení Křimice-Radčice, z.s. Pan Goesl uvedl, 

že navrhuje poskytnout dotaci v plné požadované výši 3 000,- Kč a otevřel diskusi. Do diskuse se 

přihlásil předsedající a uvedl, že by chtěl Mysliveckému sdružení Křimice-Radčice, z.s. poděkovat za 

spolupráci a projekty, které jeho členové zamýšlí realizovat v našem obvodu (zeleň kolem cest). Pan 

Zdeněk Jílek uvedl, že myslivecké sdružení také funguje jako udržovatel pořádku (sražené srny 

apod.). Pan Wočadlo poděkoval za podporu. Uvedl, že jejich sdružení není vlastníkem žádných 

pozemků, a tak je jejich situace složitější. Dále se do diskuse nikdo nepřihlásil. Protinávrh nebyl 

podán, proto bylo hlasováno o návrhu pana místostarosty Goesla. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se  0  Schváleno! 

 

 

Výsledkem hlasování členů zastupitelstva o individuálních dotacích je:  

Usnesení číslo 21/015 a je přílohou tohoto záznamu.  

 

HLASOVÁNÍ o celkovém znění usnesení na poskytnutí individuálních dotací 

Pro 6  Proti 2  Zdržel se 0  Schváleno!                   

 

13. Informace starosty 

Předsedající sdělil přítomným zastupitelům, že: 

- skončily převozy zeminy před náš obvod ze stavby Městského okruhu, úsek Křimická – 

Karlovarská. Dále informoval, že se jednou během deště objevila bláto na silnici, ale firmou bylo 

rychle zlikvidováno. Bláto se na silnici dostalo, protože nebyla pročištěna vpusť. Již došlo k jejímu 

pročištění. 

- byl spuštěn projekt na měření hladinu hluku, který najdou na www.monitoringprostredi.cz. Dále 

informoval, že se k uvedenému projektu budou připojovat i Malesice a do budoucna se uvažuje i o 

pořízení čidla teploty, které by mělo význam hlavně pro zahrádkáře. 
 

14. Diskuse 

Do diskuse se přihlásil: 

- Zdeněk Jílek:  

- požádal o spolupráci ohledně stavby zdi na místním hřbitově. Uvedl, že stavba probíhá  

  velmi pomalu. Zeď byla dlouho jen stržena a nezajištěna a srnky zničily květiny na místních  

  hrobech. Předsedající uvedl, že s uvedenými skutečnostmi souhlasí. Informoval přítomné  

  zastupitele, že je v častém kontaktu s paní ředitelkou Správy hřbitovů a krematoria města  

  Plzně a tlumočí jí stížnosti občanů. Vždy je ujištěn, že se situace změní, ale pak to tak není.  

  Znovu bude kontaktovat paní ředitelku a bude jí informovat o dalších stížnostech. Dále pan  

  Jílek uvedl, že vstupní dveře na místní hřbitov jdou velmi těžko otvírat. Požádal, zda by  

  mohl předsedající o uvedeném také informovat paní ředitelku Správy hřbitovů a krematoria  

  města Plzně. Předsedající souhlasil. 

- dále uvedl, že pod svahem v ulici V Břízkách je navezena suť. Předsedající uvedl, že bude  

  tato skutečnost ověřena. 

http://www.monitoringprostredi.cz/
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- Zdeněk Švarc: 

- informoval, že na hlavní cestě do Plzně, pod Zámečkem, je na hraně skály suchý dub,  

  u kterého hrozí, že spadne. Neví, zda je dub na katastrálním území Radčic nebo Plzeň 1, ale  

  doporučoval by jeho odstranění. 

  Předsedající uvedl, že tato skutečnost bude ověřena. 

 

Dále se do diskuse nikdo nepřihlásil a předsedající zastupitelstvo ukončil. 

 
 

15. Závěr 

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

zastupitelstva v 20:15 hodin.  
 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Program jednání 

3) Usnesení ZMO č. 21/008, 21/009, 21/010, 21/011, 21/012, 21/013, 21/014, 21/015 

 

Zapisovatel:  

 

 

 

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

 

 

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

  

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


