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ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice 

  č. 5/2021, 

konané v pátek,  

dne 3. prosince 2021 od 16:00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 7 - Radčice 

 

Přítomni: viz prezenční listina (příloha č. 1) 

Omluveni: Jílek Zdeněk 

Nepřítomen:  
 

1. Zahájení  

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

oficiálně zahájeno v 16:10 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) a navrhl 

doplnit program o dva body, kterými jsou rozpočtové opatření č. 21/2021 na přijetí dotace 

z Plzeňského kraje na měřiče rychlosti ve výši 304 000,- Kč a pojmenování nové ulice v lokalitě 

„Bydlení Na Hůrce“. Tyto nové body navrhl označit jako body č. 13 a 14. Stávající body č. 13 – 15 

navrhl označit jako body č. 15 – 17. Materiály k uvedeným bodům byly členům zastupitelstva 

předloženy „na stůl“ a byl jim dán čas na jejich prostudování. 

Před hlasováním požádal předsedající 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 8  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. Změna jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 7 - Radčice 

6. Žádost společnosti AW Přeštice s.r.o. o prodloužení termínů sjednaných v nájemní smlouvě a 

žádost o prominutí/ponížení nájmu 

7. Výkup pozemků v rámci připravované investiční akce – rekonstrukce stávajícího chodníku pro 

pěší od Rolní ulice k parkovišti průmyslové zóny 

8. Rozpočtová opatření č. 13 - 19/2021 – převody finančních prostředků do rozpočtu MO Plzeň 7 – 

Radčice, převody finančních prostředků do rozpočtu Magistrátu města Plzně (výkup pozemků), 

snížení zapojení Fondu rezerv a rozvoje pro rok 2021 a přesuny mezi jednotlivými položkami 

9. Zpráva finančního výboru Městského obvodu Plzeň 7 - Radčice 

10. Návrh rozpočtu Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice na rok 2022 a rozpočtové výhledy na roky 

2023 – 2025 

11. Přenos kompetencí k provádění rozpočtových opatření do 31. 1. 2022 na Radu městského 

obvodu Plzeň 7 – Radčice, tj. starostu 

12. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 7 - Radčice 

13. Rozpočtové opatření č. 21/2021 – přijetí finančních prostředků do rozpočtu MO Plzeň 7 – 

Radčice 
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14. Nové pojmenování ulice 

15. Informace starosty 

16. Diskuse 

17. Závěr 

 

     3.    Určení ověřovatelů a zapisovatele  

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu členy zastupitelstva pány Jiřího Kubu a Petra Kohouta, 

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

se vyjádřit. Protože se nikdo nevyjádřil, dal předsedající o uvedeném bodu hlasovat.  

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 
 

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva 

Na zasedání zastupitelstva MO Plzeň 7 - Radčice konaného dne 20. září 2021 bylo přijato celkem pět 

usnesení. 

 

Usnesení č. 21/016 Rozpočtová opatření č. 6 – 12/2021 (přijetí finančních prostředků z Magistrátu  

města Plzně, přijetí darů na akci Letní slavnosti, zapojení finančních  

prostředků na aktivní politiku zaměstnanosti, tvorba a použití sociálního fondu  

a přesuny mezi jednotlivými položkami) 

   Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla  

zaslána dne 24. 9. 2021 Odboru financování a rozpočtu Magistrátu města  

Plzně k dalšímu zpracování. 

 

Usnesení č. 21/017 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně o místním poplatku  

za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

   Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla  

zaslána dne 24. 9. 2021 vedoucí odboru účtování a daní Magistrátu města Plzně 

k dalšímu zpracování 

 

Usnesení č. 21/018 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se mění  

vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města  

   Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla 

zaslána dne 24. 9. 2021 vedoucímu odboru právního a legislativního Magistrátu  

města Plzně k dalšímu zpracování. 

 

Usnesení č. 21/019 Návrh nařízení statutárního města Plzně o zrušení některých právních předpisů  

města vydaných v přenesené působnosti 

Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla 

zaslána dne 24. 9. 2021 vedoucímu odboru právního a legislativního Magistrátu  

města Plzně k dalšímu zpracování. 

 

Usnesení č. 21/020 Uzavření komunikace č. X8302, neurčená komunikace mezi Radčicemi a  

Křimicemi, pro motorová vozidla 

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

dne 27. 9. 2021 na Správu veřejného statku města Plzně, Magistrát města Plzně  

(odbor dopravy) a náměstku primátorovi panu Mgr. Michalu Vozobulemu 

k dalšímu zpracování. 

 

Všechna přijatá usnesení byla zveřejněna v zákonem stanovené lhůtě na webu usnesení.plzen.eu. 
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5. Změna jednacího řádu Zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 7 - Radčice  

Na úvod projednávaného bodu předsedající uvedl, že všechny podklady k projednávanému bodu 

obdrželi zastupitelé v zákonem stanovené lhůtě – důvodová zpráva, nové znění jednacího řádu 

Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice. Předsedající uvedl, že znění jednacího řádu z roku 2019 

zůstává stejné. Zde se jedná o jeho doplnění o možnost provést jednání Zastupitelstva Městského 

obvodu Plzeň 7 – Radčice distanční formou. Důvodem k tomuto kroku jsou očekávaná zpřísňující 

opatření vlády, vyhlášení nouzového stavu, současná zhoršující se epidemiologická situace a šíření 

onemocnění Covid-19. Preferována zůstává forma s osobní účastí členů zastupitelstva, ale v případě 

nutnosti zde bude možnost hlasovat distančním způsobem. Distanční účast by pak byla možná 

například pro člena zastupitelstva v karanténě či s vysokým rizikem nákazy. Změna jednacího řádu 

byla projednána i s právním a organizačním oddělením Magistrátu města Plzně, kde již možnost 

hlasování členů Zastupitelstva formou distanční mají z loňského roku. Předkládané znění odpovídá 

zákonu o obcích (veřejnost má i nadále možnost účastnit se jednání Zastupitelstva).  

Předsedající zdůraznil, že je potřeba zájem o distanční účast předem nahlásit, aby mohlo být zajištěno 

veškeré technické zázemí, které je k tomu potřeba. Pan Zdeněk Švarc navrhl vyzkoušet vše nanečisto. 

Předsedající uvedl, že toto není potřeba, stačí, když zastupitel dá dopředu vědět, že se chce zúčastnit 

distančně a vše bude ve spolupráci se Správou informačních technologií zajištěno před jednáním 

zastupitelstva. 

Poté předsedající zahájil diskusi k projednávanému bodu. 

Do diskuse se přihlásil pan Zdeněk Švarc. Navrhl doplnit jednací řád o časový limit při výpadku 

připojení z technických důvodů – např. půl hodiny. Uvedl, že nechce čekat dvě hodiny na odstranění 

technického problému. Proto navrhuje doplnit jednací řád o tyto skutečnosti – předsedající rozhodne 

o neúčasti člena zastupitelstva na jednání nebo o ukončení zastupitelstva. Ostatní členové 

zastupitelstva s tímto doplněním souhlasili. Dále se do diskuse nikdo nepřihlásil. 

Předsedající nechal hlasovat o doplněném znění jednacího řádu Zastupitelstva MO Plzeň 7 - Radčice 

o výše uvedené skutečnosti.  
 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno! 

Usnesení má číslo 21/021 a je přílohou zápisu. 
 

6. Žádost společnosti AW Přeštice s.r.o. o prodloužení termínů sjednaných v nájemní 

smlouvě a žádost o prominutí/ponížení  

Na úvod projednávaného bodu předsedající uvedl, že všechny podklady k projednávanému bodu 

obdrželi zastupitelé v zákonem stanovené lhůtě – jedná se hlavně o podrobnou důvodovou zprávu 

Předsedající přítomné informoval, že k uvedenému bodu pozval kolegyni ze Správy veřejného statku 

paní Ing. Bc. Lucii Jůzovou, náměstkyni ředitele pro vnitřní správu, která vysvětlí situaci týkající se 

uvedených žádostí společnosti AW Přeštice s.r.o. 

Paní Jůzová všem členům zastupitelstva podrobně vysvětlila, jak situace týkající se společnosti AW 

Přeštice s.r.o. vnikla. Uvedla, že společnost neměla možnost užívat komunikaci a pracovat na její 

opravě a kolaudaci, protože komunikace byla užívána pro stavbu Městského okruhu, úsek Křimická – 

Karlovarská. Vše vzniklo náhle a společnost AW Přeštice s.r.o. je v uvedeném problému ne zcela 

vlastním zaviněním. Dále uvedla, že z výše uvedených důvodů je navrženo ponížení nájemného o 40 

% od 15. 9. 2020 do vydání kolaudačního souhlasu, popř. kolaudačního rozhodnutí, prodloužení 

termínů sjednaných v nájemní smlouvě nově do 30. 6. 2022, případné odpuštění smluvní pokuty, 

pokud nedojde do 31. 12. 2021 projednání žádostí nájemce v Radě města Plzně a zrušení usnesení 

Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice č. 21/001 ze dne 24. 2. 2021.  

Poté předsedající zahájil diskusi k uvedenému bodu. Pan Jaroslav Kohout upozornil, že paní Jůzová 

ve své řeči uváděla rok 2023 a v důvodové zprávě a všech materiálem je rok 2022. Po 

překontrolování bylo zjištěno, že rok 2022, který je uveden v materiálem k projednávanému bodu je 

v pořádku. Pan Ženíšek se dotazoval, zda je to tak, že něčí chybou městský obvod Plzeň 7 – Radčice 

přijde o finančních prostředky z nájemného.  
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Paní Jůzová vysvětlila, že k tomuto nedojde. Pokud by se chyba nestala, tak by byla komunikace 

zkolaudována a předána do správy městu Plzni a ukončen nájem. Takto nájem stále běží, takže 

k poklesu příjmů v rozpočtu městského obvodu Plzeň 7 – Radčice nedochází. Pan Zdeněk Švarc se 

dotázal, kde vlastně vznikla chyba. Paní Jůzová vysvětlila, že šlo o špatnou koordinaci stavby. Sama 

nedokáže říci, kdo rozhodl o tom, že uvedená komunikace bude využívána pro odvoz zeminy ze 

stavby Městského okruhu, úsek Křimická – Karlovarská. 

Poté se již do diskuse nikdo nepřihlásil, a proto bylo přistoupeno k hlasování. 
 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno! 

Usnesení má číslo 21/022 a je přílohou zápisu. 

 

7. Výkup pozemků v rámci připravované investiční akce – rekonstrukce stávajícího 

chodníku pro pěší od Rolní ulice k parkovišti průmyslové zóny  

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

bodu obdrželi zastupitelé v zákonem stanové lhůtě - podrobná důvodová zpráva, stanovisko 

technického úřadu Magistrátu města Plzně, vyjádření odboru nabývání majetku Magistrátu města 

Plzně k spolufinancování uvedení akce Jedná se o výkup pozemků pod chodníkem pro pěší od Rolní 

ulice k parkovišti průmyslové zóny a i směrem k silnici dle požadavků technického úřadu Magistrátu 

města Plzně pro výsadbu stromové aleje. Poté předsedající zahájil diskusi k uvedenému bodu.  

Pan Jaroslav Kohout se dotazoval, zda je počítáno při rekonstrukci hlavní komunikace V Radčicích 

s jejím výklonem za bytovkou – výklon byl plánován pro větší bezpečnost. Předsedající uvedl, že se 

opravdu chystá rekonstrukce hlavní komunikace V Radčicích. Několikrát jednal s projektanty, kteří 

na projektu nyní pracují. Domnívá se však, že k odklonu komunikace nedojde. Domnívá se, že není 

plánována změna profilu komunikace. Dojde k rekonstrukci silnice, chodníků a osvětlení. 

Pan Zdeněk Švarc několikrát zdůraznil, že obvod vykupuje chodník jen pro cizince, kteří jsou 

zaměstnaní v průmyslové zóně. Předsedající oponoval, že chodník je využíván i místními obyvateli, 

kteří žijí např. v chatkách naproti průmyslové zóně, ale i lidmi na procházkách.  

Protože se do diskuse nikdo další nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování o schválení výkupů 

pozemků dle důvodové zprávy. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno!                   

Usnesení má číslo 21/023 a je přílohou zápisu. 
 

8. Rozpočtová opatření č. 13 – 20/2021 – převody finančních prostředků do rozpočtu MO 

Plzeň 7 – Radčice, převody finančních prostředků do rozpočtu Magistrátu města Plzně, 

snížení zapojení Fondu rozvoje a rezerv pro rok 2021 a přesuny mezi jednotlivými 

položkami  

Na úvod projednávaného bodu předsedající uvedl, že všechny podklady k projednávanému bodu 

obdrželi zastupitelé v zákonem stanovené lhůtě. Předsedající přítomné informoval, že předmětem 

těchto rozpočtových opatření je:  

 

a) rozpočtové opatření č. 13 – snížení zapojených finančních prostředků z Fondu rozvoje a 

rezerv pro rok 2021 v částce 4 000 000,- Kč (ze stavební investice rekonstrukce budovy 

bývalé hasičské zbrojnice). Uvedené finanční prostředky budou zapojeny do rozpočtu na rok 

2022. 

 

 

b) rozpočtové opatření č. 14 - poskytnutí dotace na veřejně prospěšné práce poskytované 

Úřadem práce ČR na základě dohody – aktivní politika zaměstnanosti za srpen a září 2021 

(mzdové výdaje na pracovnici, která provádí úklid ulic) ve výši 38 673,- Kč a rozdělení 

dotace na mzdy, zdravotní a sociální pojištění. 
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c) rozpočtové opatření č. 15 – na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 365 ze dne 15. 

11. 2021 navýšení rozpočtu z příjmů z daní na rok 2021. Jedná se o příjem do rozpočtu 

našeho obvodu ve výši 363 000,- Kč a její zapojení na stavební investice (projekt kanalizace 

v ulicích Rolní a Ke Kovářce) a zapojení do běžných výdajů rozpočtu obvodu dle jeho 

aktuálního čerpání. 

 

d) rozpočtové opatření č. 16 – snížení běžných výdajů rozpočtu obvodu a převedení finančních 

prostředků na odbor nabývání majetku Magistrátu města Plzně na výkup pozemků v rámci 

připravované akce – rekonstrukce stávajícího chodníku pro pěší od Rolní ulice k parkovišti 

v průmyslové zóně v celkové výši 112 528,- Kč. 

 

e) rozpočtové opatření č. 17 – na základě usnesení Zastupitelstva města Plzně č. 365 ze dne 15. 

11. 2021, kterým byl přijat příspěvek na základě zákona č. 95/2021., o kompenzačním bonusu 

pro rok 2021. Jedná se o poskytnutí částky 4 000,- Kč (kompenzační bonus) do rozpočtu MO 

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

 

f) rozpočtové opatření č. 18 – neinvestiční přijatá dotace na výdaje spojené s volbami do 

Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve výši 50 000,- Kč a rozdělení dotace na 

výdaje spojené s volbami (nákup materiálu, mzdové výdaje). 

 

g)  rozpočtové opatření č. 19 – jedná se o přesuny mezi jednotlivými položkami sociálního fondu 

dle aktuálního čerpání. 

 

h) rozpočtové opatření č. 20 - jedná se o přesuny mezi jednotlivými položkami stavebních i 

nestavebních investic v rámci zapojení Fondu rozvoje a rezerv. snížení výdajů na rekonstrukci 

dětského hřiště ve výši 250 000,- Kč a přesunutí na pořízení hmotného majetku na dětské 

hřiště v ulici Jilmová ve výši 130 000,- Kč a v ulici V Břízkách (park) ve výši 150 000,- Kč. 

 

Poté předsedající zahájil diskusi k uvedenému bodu. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, bylo 

přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtových opatření č. 13 – 20/2021. 
 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0 Schváleno!   

Usnesení má číslo 21/024 a je přílohou zápisu. 
 

9. Zpráva finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 7 - Radčice 

Na úvod předsedající předal slovo předsedovi finančního výboru panu Rostislavu Vopelkovi. Ten 

všem přítomným sdělil, že výbor měl na programu jednání jeden bod, a to návrh rozpočtu na rok 

2022 včetně rozpočtových výhledů na roky 2023 až 2025. Z důvodu zhoršující se situace ohledně 

onemocnění Covid-19 bylo osobní jednání nahrazeno mailovou komunikací se všemi členy výboru, 

jež probíhala ve dnech 5. až 19. listopadu 2021. Všichni členové výboru obdrželi mailem podklady 

k návrhu rozpočtu na rok 2022 a jeho střednědobým výhledům. Dva členové výboru poslali 

k rozpočtu připomínky, zejména k čerpání Fondu rozvoje a rezerv. Další tři členové výboru se 

vyjádřili, že s takto navrženým rozpočtem souhlasí a nemají námitky. Na základě těchto skutečností 

finanční výbor doporučuje zastupitelům schválení rozpočtu na rok 2022 a jeho střednědobých 

výhledů dle předloženého návrhu. 

Předseda finančního výboru předal slovo zpět předsedajícímu, který zahájil diskusi. Do diskuse se 

přihlásil pan Zdeněk Švarc a uvedl, že on je jedním ze členů finančního výboru, který měl 

připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2022. Pan Zdeněk Švarc požádal, aby tato skutečnost byla 

jmenovitě uvedena ve zprávě z finančního výboru a v zápise zastupitelstva. Pan Jiří Ženíšek uvedl, že 

on také měl připomínky k návrhu rozpočtu a také chce, aby byl uveden jmenovitě ve zprávě 

finančního výboru a zápise zastupitelstva.  
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Předseda finančního výboru uvedl, že součástí zprávy z jednání finančního výboru jsou i jednotlivá 

vyjádření členů výboru, která jsou jmenovitá. A upozornil na fakt, že jednoznačný výstup o hlasování 

členů finančního výboru je zřejmý, a že další požadavek, aby bylo totéž opakováno v zápise 

zastupitelstva je nesmyslným. 

 Nikdo další se do diskuse nepřihlásil, proto dal předsedající hlasovat o vzetí zprávy ze zasedání 

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

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno!                 

Nebylo přijato usnesení. 
 

10. Návrh rozpočtu Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice na rok 2022 a rozpočtové výhledy 

na roky 2023 - 2025  

Návrh rozpočtu na rok 2022 a rozpočtové výhledy 2023 – 2025 byly zveřejněny na úřední desce 

našeho úřadu od 5. listopadu do 6. prosince 2021. Členům zastupitelstva byl návrh včetně všech 

příloh zaslán v zákoně stanoveném termínu. Všichni občané včetně zastupitelů měli možnost se s ním 

podrobně seznámit a v zákoně stanovené lhůtě uplatnit připomínky. Nikdo z občanů tohoto práva 

nevyužil. Kromě toho se návrhem zabýval i finanční výbor. Se závěry ze zasedání finančního výboru 

byli všichni přítomní seznámeni prostřednictvím jeho předsedy Rostislava Vopelky – viz bod 9 

zápisu.  

Na úvod projednávání tohoto bodu programu předsedající uvedl, že přestože rozpočet na rok 2022 je 

sestaven jako rozpočet „investiční“, zachovává i finanční rezervu ve fondu rezerv a rozvoje (FRR), 

kam se po finančním vypořádání na jaře roku 2022 vrátí cca. 2 miliony korun jako přebytek 

hospodaření letošního roku. Předsedající dále zdůraznil, že při tvorbě rozpočtu jsou alokovány částky 

na investice v plném rozsahu, i když se skoro u všech akcí obvod snaží částky snížit dotacemi a 

zajištěním dalších zdrojů. Z těchto důvodů pak dochází k úsporám. Jako příklady uvedl chodník 

k Mateřské školce, sběrné místo, dětské hřiště a další investiční akce, u kterých se dosáhlo 

miliónových úspor. Dále zdůraznil, že pokud některého ze zastupitelů zajímají podrobnosti nebo 

některá jiná činnost úřadu, může se dotazovat, navštívit úřad a podívat se do projektů. Tento způsob 

není využíván, a to i přes to, že je jim toto opakovaně nabízeno již od počátku funkčního období. 

Předsedající dále přítomné upozornil, že pokud uvedenou nabídku nevyužívají, tak nemohou tvrdit, 

že je z rozpočtu všechno „utraceno“ a jsou na obvodě finanční prostředky čerpány nehospodárně. 

Protože tyto tvrzení se nezakládají na pravdivých základech. 

Pan Zdeněk Švarc předsedajícímu sdělil, že nesouhlasí s jeho názorem. Uvedl, že mu vadí, že 

projekty a investice nejsou projednávány veřejně na jednání zastupitelstva, a že mu nevyhovuje 

návštěva na úřadě. Předsedající jej upozornil, že se mýlí a nerozumí principům práce zastupitele. Na 

zastupitele Zdeňka Švarce reagoval i místostarosta Tomáš Goesl, který upozornil, že opozice hlasuje 

zásadně vždy a proti všemu, a že je i proti rozvoji obvodu. 

Předsedající uvedl, že získávání dat na úřadě je běžnou záležitostí. Pokud zastupitel získá data, tak je 

pak může správně prezentovat občanům, což se neděje. Dále zdůraznil, že všechny investiční 

stavební i nestavební akce jsou zastupitelstvem schvalovány. Předsedající uvedl, že se domnívá, že 

současný nastavený systém je v pořádku. Připomněl, že opozice nijak nereagovala na zveřejněný 

materiál, který je jedním z nejdůležitějších dokumentů posledních let, protože průmyslová zóna CPI 

Park v blízkosti Globusu by mohla mít, zvláště ohledně srážkových vod, dramatický dopad na celé 

Radčice. I přes zveřejnění a poskytnutí materiálu opozici tato nijak nereagovala. A bylo to pouze 

vedení obvodu, starostové a místostarostové a jediný občan Radčic – pan František Houdek, kteří 

týdny materiál o CPI Parku pečlivě studovali, aby nakonec na základě studia materiálu vedení 

obvodu požadovalo velké posouzení dopadů na životní prostředí - EIA. Ke stanovisku obvodu se 

připojil později jak Magistrát města Plzně, tak i Plzeňský kraj. Tento požadavek na investora povede 

k dalšímu podrobnému prozkoumání vlivu stavby na život občanů v obvodu. Na výše uvedené 

skutečnosti opozice nereagovala. 
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Protože se do diskuse nikdo další nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 5  Proti 3  Zdržel se 0  Schváleno!                   

Usnesení má číslo 21/025 a je přílohou zápisu. 

 

11. Přenos kompetencí k provádění rozpočtových opatření do 31. 1. 2022 na Radu 

městského obvodu Plzeň 7 – Radčice, tj. starostu  

Na úvod projednávaného bodu předsedající uvedl, že podklady k projednávaném bodu obdrželi 

zastupitelé v zákonem stanovené lhůtě (důvodová zpráva). Jedná se o provozní záležitost prováděnou 

a schvalovanou každoročně ke konci roku, a to z toho důvodu, že by bylo potřeba do 31. 1. 2022 

schválit nepředpokládaný výdaj nebo příjem rozpočtu roku 2021, jež není pokryt rozpočtovanými 

prostředky. Následně 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 21/026 a je přílohou zápisu. 

 

12. Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 7 - Radčice  

Předsedající předal slovo Ing. Jaroslavu Kohoutovi, předsedovi kontrolního výboru Zastupitelstva 

MO Plzeň 7 – Radčice. Pan Kohout informoval, že Kontrolní výbor zasedl dne 20. 10. 2021 a 25. 10. 

2021. Kontrolní výbor při svém prvním zasedání kontroloval čerpání dotací za rok 2020. Bylo 

kontrolováno dodržování hospodárného a efektivního vynakládání poskytnutých finančních 

prostředků v souladu se stanoveným účelem, dodržování právních předpisů a podmínek stanovených 

ve Smlouvě. Celkem schváleno 14 programových dotací a 3 dotace individuální (z tohoto počtu byly 

3 žádosti o programové dotace vzaty zpět z důvodu nekonání akce). Kontrolní výbor konstatoval, že 

vyúčtování dotací proběhlo v souladu s právními předpisy a nedošlo k porušení rozpočtové kázně. 

Kontrolní výbor na svém druhém zasedání kontroloval vyúčtování poskytnuté dotace na akci „Sběrný 

dvůr Radčice“. Dotace poskytnuta Městskému obvodu Plzeň 7 – Radčice z Fondu životního prostředí 

města Plzně na úhradu nákladů se stavbou Sběrného dvora Radčice ve výši 200 000,- Kč (usnesením 

Zastupitelstva města Plzně č. 23 ze dne 3. 2. 2020). Proběhla kontrola vystavených faktur. Kontrolní 

výbor konstatoval, že dotace z Fondu životního prostředí města Plzně byla městským obvodem 

vyúčtována řádně a v souladu s podmínkami poskytnutí dotace. 

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

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

vědomí. Zpráva kontrolního výboru je přílohou tohoto zápisu (příloha č. 4). 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno!                 

Nebylo přijato usnesení.  
 

13. Rozpočtové opatření č. 21/2021 – příjem finančních prostředků do rozpočtu Městského 

obvodu Plzeň 7 – Radčice (přijetí dotace z Plzeňského kraje)  

Tento bod byl zařazen tzv. „na stůl“, protože až v průběhu tohoto týdne bylo Městskému obvodu 

Plzeň 7 - Radčice sděleno, že pokud Plzeňský kraj poskytne dotaci na měřiče rychlosti, o kterou bylo 

ze strany obvodu požádáno, tak finanční prostředky budou poskytnuty ještě v letošním roce a je nutné 

schválení v orgánem Plzeňského kraje, města Plzně a našeho zastupitelstva. 

Předsedající uvedl, že Městský obvod se snaží realizovat opatření, která souvisí se zvýšením 

bezpečnosti v rámci dopravy v našem obvodu. Jedním z těchto opatření je plán na rozšíření měřičů 

rychlosti. Ve spolupráci s odborem dopravy města Plzně a Krajským úřadem Plzeňského kraje chce 

obvod instalovat nové orientační ukazatele rychlosti projíždějících vozidel s ukazateli SPZ.  
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Po konzultacích je zvolen zpětnovazební systém, který umožní Policii České republiky sdílet datové 

výstupy zvažovaného systému, tedy statistická data o rychlosti, počtu průjezdů atd. Nejedná se ale o 

represivní systém, který by byl zaměřen na vymáhání pokut za překročení povolené rychlosti.  

Celková částka tohoto projektu je stanovena na 380 000,- Kč. Předsedající dále informoval, že byla 

vyjednána možnost získání individuální dotace Plzeňského kraje, která by částečně uhradila realizaci 

tohoto projektu. Plzeňský kraj uvedl, že je možnost v dotaci požadovat až 80 % celkových nákladů.  

Na základě této skutečnosti obvod požádal o poskytnutí dotace s názvem „Rozšíření kamerového 

systému Klidné příhraničí“ – pořízení nových měřičů rychlosti, v celkové výši 304 000,- Kč. Tato 

částka byla představiteli Plzeňského kraje přislíbena v plné výši. Ke schválení dotace v orgánem 

Plzeňského kraje a města Plzně dojde koncem prosince 2021, ale podmínkou je schválení i v našem 

Zastupitelstvu.  

Předsedající shrnul, že se jedná o přijetí částky ve výši 304 000,- Kč do rozpočtu městského obvodu. 

Usnesení bude realizováno jen v případě schválení dotace v orgánech Plzeňského kraje a města 

Plzně. Předsedající přítomné opakovaně upozornil, že daný záměr byl odsouhlasen již před rokem a 

nynější hlasování se týká pouze otázky přijmout nebo nepřijmout dotaci. Předsedající zahájil diskusi 

k projednávanému bodu. Do diskuse se přihlásil pan Jiří Ženíšek. Uvedl, že on je proti 

shromažďování dat o lidech. Předsedající vysvětlil, že data jsou z uvedených měřičů rychlosti 

schovávána pro statistické účely. Pokud by někdo chtěl něco vědět o konkrétní SPZ, tak by to šlo 

pouze v případě trestního řízení pro Policii České republiky. Občané ani obvod se k datům 

nedostanou. Protože se do diskuse dále nikdo nepřihlásil, dal předsedající hlasovat o přijetí dotace do 

rozpočtu městského obvodu ve výši 304 000,- Kč. 
 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno!                   

Usnesení má číslo 21/027 a je přílohou zápisu. 
 

14. Nový název ulice  

Na úvod předsedající uvedl, že tento bod byl zařazen tzv. „na stůl“, protože v akci zvané „Bydlení Na 

Hůrce“ dochází k dostavbě dalších rodinných domků, které budou na začátku roku 2022 

kolaudovány. Po kolaudaci je domům přidělováno číslo popisné a orientační, a proto je vhodné 

pojmenovat komunikaci (ulici), která zde vzniká. Magistrátem města Plzně byly schváleny níže 

uvedené názvy, které se jinde v městě Plzni nevyskytují a je možné je schválit. Jedná se o názvy 

ulice: 

- Josefa Hodka 

- K Obchvatu 

- K Sylvánu 

Předsedající navrhuje název ulice Josefa Hodka. Uvedl, že se jedná o člověka váženého, energického, 

který udělal mnoho pro obvod a znají ho i mladí spoluobčané díky jeho podpoře sportu. Ví, že dávat 

jméno ulice po osobě je citlivé téma, a proto navrhuje tajné hlasování, aby zastupitelé při hlasování 

mohli hlasovat dle svého svědomí a nebyly zatíženi veřejným hlasováním. Předsedající dále navrhuje 

hlasovat nejprve o názvu ulice Josefa Hodka, poté o názvu ulice K Obchvatu a poté K Sylvánu. Poté 

předsedající zahájil diskusi k uvedenému bodu. 

Pan Zdeněk Švarc se dotazoval, proč je motivem názvu ulice jméno, proč nebyl zvolen nekonfliktní 

motiv, který by nerozdělil občany obvodu. Předsedající uvedl, že se nedomnívá, že by šlo o konfliktní 

motiv a svůj názor na pojmenování ulice po panu Josefu Hodkovi již sdělil.  

Pan Jaroslav Kohout se dotazoval, zda se obvod dotázal rodiny, zda s pojmenováním po Josefu 

Hodkovi souhlasí. Pan Jiří Kuba uvedl, že souhlas rodiny je zajištěn a rodina s tímto názvem ulice 

souhlasí a tento souhlas je i písemný. 

Pan Jaroslav Kohout dále uvedl, že již byl schválen název ulice K Lesíčku. Tajemnice uvedla, že 

hledala předchozí usnesení zastupitelstva i materiály k pojmenování ulic Ke Kališti a K Vinicím, ale 

o tomto „rozhodnutí“ neexistuje žádné usnesení zastupitelstva.  
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Předsedající dále upozornil, že pokud zastupitelé navrhnou nové názvy ulic, tak je nejdříve potřeba 

požádat o schválení názvu Magistrát města Plzně a zjistit, zda uvedený název není v Plzni již použit. 

Zastupitelé se shodli, že nové názvy navrhovat nebudou. 

Pan Zdeněk Švarc uvedl, že navrhuje veřejné hlasování. Dále zvýšeným hlasem sdělil, že nesouhlasí 

s pojmenováním ulice dle osob. K tomuto názoru se připojil i pan Jiří Ženíšek a pan Jaroslav Kohout. 

Předsedající uvedl, že stále navrhuje tajné hlasování. On se domnívá, že je tajné hlasování potřeba, 

aby mohl každý hlasovat dle svého svědomí a nebyl zatížen veřejným hlasováním. Přihlásil se pan 

zastupitel Jaroslav Kohout, který prohlásil, že je zřejmé, že název ulice jistě navrhl pan Jiří Kuba, a to 

že vše vysvětluje. Na to reagoval předsedající napomenutím zastupitele, aby se držel faktů a 

nezaváděl do diskuse osobní invektivy. Pan zastupitel Jaroslav Kohout se omluvil a vše vzal zpět. Do 

diskuse se zapojil i pan zastupitel Jiří Ženíšek, který prohlásil, že je vše stejně již rozhodnuto, a že je 

jasné, že vládnoucí koalice pojmenování „protlačí“. Pan místostarosta Tomáš Goesl ho napomenul, 

aby se držel tématu a nesnažil se neoprávněně nařknout oponenty. Poté se do diskuse nikdo další 

nepřihlásil. 

Předsedající zvolil sčitateli hlasů pro tajné hlasování pana Zdeňka Švarce a pana Jiřího Kubu. Poté 

přistoupeno k tajné volbě hlasování k návrhu pojmenování nové ulice názvem Josefa Hodka. 
 

HLASOVÁNÍ 

Pro 3  Proti 5  Zdržel se 0  Nechváleno!                   

Nebylo přijato usnesení. 

 

Poté bylo přistoupeno k tajnému hlasování o názvu ulice K Obchvatu. Pan Tomáš Goesl uvedl, že dle 

jeho názoru je tento název příhodnější než K Sylvánu. Protože k Sylvánu tato ulice nepovede a je 

matoucí. Poté přistoupeno k tajné volbě hlasování k návrhu pojmenování nové ulice názvem 

K Obchvatu. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno!                   

Usnesení má číslo 21/028 a je přílohou zápisu. 
 

15. Informace starosty 

Předsedající sdělil přítomným zastupitelům, že: 

 

− obvod podrobně prostudoval dokumentaci k CPI Parku a podal k tomuto připomínky. 

K připomínkám obvodu se přidalo i město Plzeň. V současné době Krajský úřad Plzeňského 

kraje rozhodl, že je nutné, aby projekt prošel velkým zjišťovacím řízením EIA a vlivy na 

životní prostředí v městském obvodě Plzeň 7 – Radčice. 

− obvod uvažuje o posílení kamerového systému, zejména z důvodu zvyšujících se požadavků 

občanů. Předsedající požádal členy zastupitelstva, aby dali návrhy, kam nové kamery 

v obvodě umístit. Pan Zdeněk Švarc uvedl, že míra sledovatelnosti se zvyšuje, ale připustil, že 

požadavky občanů se určitě zvyšují též, ale kamery nejsou řešením všech problémů občanů. 

Předsedající uvedl, že požadavky od občanů se opravdu zvyšují, ale není možné mít kamery 

na každém rohu. Pan Goesl upozornil, že velké množství kamer není možné zvládnout ani 

technicky ani lidsky. Proto se zastupitelé nemusí obávat, že by byly kamery všude. Proto je 

dobré vytipovat některá místa, kde je jejich užití nejvíce efektivní. 

− informoval přítomné o neuklizené skládce větví. Informoval, že neodvezená skládka není jen 

problémem jen našeho obvodu. Pro Plzeň zajišťuje odvoz pouze firma pana Jana Cubra, která 

odvoz zajišťuje zdarma. Nyní u pana Cubra nastaly zdravotní problémy, a situace je nyní 

řešena společností Čistá Plzeň. Je nutné být trpěliví. Buď se vrátí firma pana Cubra nebo bude 

poptán nový dodavatel, který tyto služby bude pro společnost Čistá Plzeň zajišťovat. 

− v současné době se jedná o umístění Z-Boxu Zásilkovny v našem obvodu. Zatím jsou jednání 

ještě otevřená. 
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16. Diskuse 

Do diskuse se přihlásil:  

- pan Jaroslav Kohout: 

- se dotazoval, jak je to se zpoplatněním stavební suti od nového roku a jak bude zajištěno její 

vážení ve sběrném místě. Předsedající uvedl, že je pravda, že stavební suť bude od 1. 1. 2022 

zpoplatněna. Městský obvod byl sice proti zpoplatnění, ale Zastupitelstvo města Plzně stavební 

suť zpoplatnilo od 1. 1. 2022. Předsedající dále informoval, že většina sběrných dvorů a míst 

v Plzni nemá vážní systém. V této chvíli se hledá, jak bude vážení nebo kvalifikovaný odhad 

probíhat a obsluha sběrných míst s tímto postupem bude včas seznámena. 

- se dotazoval na stavbu biokoridoru u Cihelny. Uvedl, že zde došlo k vyřezání keřů. Dále 

uvedl, že hovořil s místními myslivci, kteří se záměrem nesouhlasí a jsou ochotni realizované i 

zničit, zvláště, pokud v biokoridoru budou cvičební prvky, jak předsedající uvedl v článku 

v novinách. Předsedající informoval, že článek, o kterém pan Jaroslav Kohout hovoří nebyl 

autorizovaný. Upozornil, že hlavním záměrem je zalesnění plochy biokoridoru a maximálně 

malé posezení pro procházející. Uvedl, že místní myslivecká jednota je informována a UMO 

s ní spolupracuje. Cvičební prvky v biokoridoru určitě nebudou a nejsou projektovány. 

Projektuje se zde ale meditační posezení. 

- hovořil o soutěži Park roku 2021. Uvedl, že šlo o soutěž v rámci celé České republiky a 

zúčastnilo se jí 12 projektů. Do soutěže byl přihlášen i meandr řeky Mže, který získal 9 místo a 

v hlasování získal celkem 589 hlasů. Uvedl, že toto je úspěšné umístnění, protože meandr 

nemohl konkurovat velkým projektům v Praze. Pan Jaroslav Kohout se dotazoval, proč soutěž 

nebyla zveřejněna na webu úřadu a na vývěskách úřadu. Pan Tomáš Goesl informoval, že se 

mýlí a že na webu úřadu soutěž vyhlášena byla a šlo všem přihlášeným občanům do mailových 

adres. Na vývěskách vyvěšeno nebylo. Na úřední desku se dávat tyto informace nemohou a na 

vývěskách nebylo, protože hlasování bylo přes zveřejněný odkaz, který je na vývěskách spatně 

zveřejnitelný. Pan Goesl také souhlasí s tím, že deváté místo v uvedené soutěži je úspěchem. 

Dále se do diskuse nikdo nepřihlásil a předsedající zastupitelstvo ukončil. 
 

17. Závěr 

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

zastupitelstva v 18:45 hodin.  
 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Program jednání 

3) Zápis z finančního výboru  

4) Zápis z kontrolního výboru 

5) Usnesení ZMO č. 21/021, 21/022, 21/023, 21/024, 21/025, 21/026, 21/027, 21/028 

 

 

Zapisovatel:  

 

 

 

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

 

 

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

  

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


