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ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice 

  č. 1/2022, 

konané v pondělí,  

dne 21. února 2022 od 18:15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 7 - Radčice 

 

Přítomni:   viz prezenční listina (příloha č. 1) 

Omluveni:  Ing. Zdeněk Švarc 
 

1. Zahájení  

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

oficiálně zahájeno v 18:15 hodin starostou obvodu MUDr. Rolandem Ariasem (dále jako 

„předsedající“).  

Poté předsedající konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 8 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 Rostislava Vopelku 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 7  Proti 1  Zdržel se 0  Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 
 

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva 

Na zasedání zastupitelstva MO Plzeň 7 - Radčice konaného dne 3. prosince 2021 bylo přijato celkem 

osm usnesení. 

 

Usnesení č. 21/021 Změna jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 7 - Radčice 

Nový jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 7 – Radčice byl na 

webových stránkách Úřadu městského obvodu Plzeň 7 – Radčice zveřejněn dne 

7. 12. 2021 a tím bylo jeho znění zpřístupněno veřejnosti. 

 

Usnesení č. 21/022 Žádost společnosti AW Přeštice s.r.o. o prodloužení termínů sjednaných 

v nájemní smlouvě a žádost o prominutí/ponížení nájmu 

Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla 

zaslána dne 7. 12. 2021 vedoucí oddělení pronájmu majetku Správy veřejného 

statku města Plzně k dalšímu zpracování. 

Usnesení č. 21/023 Výkup pozemků v rámci připravované investiční akce rekonstrukce stávajícího 

chodníku pro pěší od Rolní ulice k parkovišti průmyslové zóny  

Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla 

zaslána dne 7. 12. 2021 vedoucí odboru majetku Magistrátu města Plzně 

k dalšímu zpracování. 
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Usnesení č. 21/024 Rozpočtová opatření č. 13 – 20/2021- převody finančních prostředků do 

rozpočtu MO Plzeň 7 – Račice, převody finančních prostředků do rozpočtu 

Magistrátu města Plzně (výkup pozemků), snížení zapojení Fondu rezerv a 

rozvoje pro rok 2021 a přesuny mezi jednotlivými položkami 

Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla 

zaslána dne 6. 12. 2021 odboru financování a rozpočtu Magistrátu města Plzně 

k dalšímu zpracování a dne 7. 12. 2021 vedoucí odboru majetku Magistrátu 

města Plzně k dalšímu zpracování. 

 

Usnesení č. 21/025 Návrh rozpočtu Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice na rok 2022 a rozpočtové 

výhledy na rok 2023 - 2025 
Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla zaslána  

dne 6. 12. 2021 odboru financování a rozpočtu Magistrátu města Plzně k dalšímu 

zpracování. 

 

Usnesení č. 21/026 Přenos kompetencí k provádění rozpočtových opatření do 31. 1. 2022 na radu 

Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice, tj. starostu 

Starosta informuje Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 7 – Radčice na jeho 

prvním zasedání v roce 2022, tj. dne 21. 2. 2022 o změnách rozpočtu, jež byly 

provedeny v období od 4. prosince 2021 do 31. ledna 2022 

 

Usnesení č. 21/027 Rozpočtové opatření č. 21/2021 – přijetí dotace od Plzeňského kraje na 

„Rozšíření kamerového systému Klidné příhraničí – pořízení měřičů rychlosti“ 

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

dne 6. 12. 2021 odboru financování a rozpočtu Magistrátu města Plzně k dalšímu 

zpracování. 

 

Usnesení č. 21/028 Název nové komunikace v lokalitě „Bydlení na Hůrce“ 

Informace o novém názvu ulice „K Obchvatu“ byla dne 9. 12. 2021 rozeslána 

všem určeným institucím k dalšímu zpracování. 

 

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

 

5. Informativní zpráva o změnách rozpočtu MO Plzeň 7 – Radčice provedených v období 

od 4. prosince 2021 do 31. ledna 2022  

Na úvod projednávaného bodu předsedající uvedl, že informativní zprávu obdrželi zastupitelé 

v zákonem stanovené lhůtě.  

Usnesením Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice č. 21/026 ze dne 3. 12. 2021 byl schválen přenos 

kompetence pro provádění rozpočtových změn ze zastupitelstva na radu, tj. starostu, a to na období 

od 4. prosince 2021 do 31. ledna 2022. Uvedeným usnesením bylo starostovi uloženo, aby provedl 

všechny potřebné změny v rozpočtu roku 2021 a informoval zastupitelstvo na prvním zasedání v roce 

2022 o změnách rozpočtu, jež byly v uvedeném období provedeny.  

Na základě výše uvedeného usnesení přesedající přítomné informoval, že v období od 4. prosince 

2021 do 31. ledna 2022 byly provedeny dvě změny rozpočtu MO Plzeň 7 – Radčice: 

 

a) přesun mezi jednotlivými položkami (snížení položky opravy a udržování ve výši 40 000,- Kč 

a převod na stavební investice – projektové dokumentace kanalizace v ulicích Rolní a Ke 

Kovářce) 

b) přijetí finančních prostředků do rozpočtu MO Plzeň 7 – Radčice na aktivní politiku 

zaměstnanosti za listopad 2021 ve výši 12 891,- Kč (rozděleno na mzdy, zdravotní a sociální 

pojištění pracovníka na úklid veřejného prostranství). 
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Poté předsedající zahájil diskusi k projednávanému bodu. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, a proto dal 

předsedající hlasovat o vzetí na vědomí informativní zprávy o změnách v rozpočtu v období od 4. 

prosince 2021 do 31. 1. 2022. 
 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno! 

Usnesení má číslo 22/001 a je přílohou zápisu. 
 

6. Vlajka pro Tibet – rozhodnutí o (ne)připojení se k mezinárodní kampani  

Zastupitelé obdrželi e-mailem žádost Spolku Lungta, doručené na úřad dne 21. 1. 2022, o připojení se                 

k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením vlajky.  Předsedající vyzval členy 

zastupitelstva, aby vyjádřili své stanovisko, čímž zahájil diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, a 

proto bylo přistoupeno k hlasování o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“ 

vyvěšením vlajky. 
 

HLASOVÁNÍ 

Pro 0  Proti 8  Zdržel se 0  Neschváleno! 

Usnesení má číslo 22/002 a je přílohou zápisu. 

 

7. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně o zákazu konzumace 

alkoholických nápojů na veřejném prostranství  

Návrh vyhlášky, včetně dopisu Ing. Aleše Průši, MBA, vedoucího odboru bezpečnosti, prevence 

kriminality a krizového řízení Magistrátu města Plzně, byl zaslán všem zastupitelům v zákonem 

stanovené lhůtě. Jedná se o návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně o zákazu 

konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství. 

Předsedající přítomné informoval, že dle příloh uvedené vyhlášky je patrné, že se netýká našeho 

obvodu. Nejprve bylo v návrhu zákaz konzumace alkoholických nápojů v okolí dětských hřišť, ale i 

na podnět MO Plzeň 7 - Radčice toto bylo zrušeno, protože je možné u hřiště zákaz řešit provozním 

řádem tohoto hřiště. 

Poté dal předsedající přítomným zastupitelům prostor pro diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, a 

proto předsedající přistoupil k hlasování o návrhu usnesení, jehož předmětem je vyjádření souhlasu 

s návrhem vyhlášky statutárního města Plzně o zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném 

prostranství. 

. 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno!                   

Usnesení má číslo 22/003 a je přílohou zápisu. 
 

8. Rozpočtová opatření č. 1 – 2/2022 – finanční příspěvek Sportmanie 2022, přijetí 

příspěvku do rozpočtu MO Plzeň 7 – Radčice na aktivní politiku zaměstnanosti 

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. 1 – poskytnutí dotace na veřejně prospěšné práce poskytované Úřadem 

práce ČR na základě dohody – aktivní politika zaměstnanosti za prosinec 2021 a leden 2022 

(mzdové výdaje na zaměstnance, který provádí úklid veřejného prostranství) ve výši 25 782,- 

Kč a rozdělení dotace na mzdy, zdravotní a sociální pojištění. 

b) rozpočtové opatření č. 2 – převod finančního příspěvku z rozpočtu MO Plzeň 7 – Radčice do 

rozpočtu Magistrátu města Plzně, odbor sportu, na projekt Sportmanie Plzeň 2022 ve výši 

20 000,- Kč. 
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Poté předsedající zahájil diskusi k uvedenému bodu. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, bylo 

přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtových opatření č. 1 – 2/2022. 
 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0 Schváleno!   

Usnesení má číslo 22/004 a je přílohou zápisu. 
 

9. Odpis zmařené nedokončené investice MO Plzeň 7 - Radčice 

Na úvod předsedající uvedl, že důvodová zpráva k projednávanému bodu byla všem zastupitelům 

zaslána v zákonem stanovené lhůtě. Dále uvedl, že se jedná o účetní odpis investice s názvem 

„Stavební úpravy podkroví v objektu ÚMO Plzeň 7 – Radčice“ z roku 2009. V rámci 

inventarizačních prací souvisejících s účetní závěrkou za rok 2021 byla identifikována projektová 

dokumentace s datem účtování 2009, u které se nepředpokládá její realizace, protože projektová 

dokumentace neodpovídá současným platným normám. Uvedená akce je evidována v celkové výši 

61 300,- Kč. Z pohledu účetnictví je jediným možným řešením provedení účetního odpisu investice 

do nákladů. Jedná se o účetní operaci bez dopadu do rozpočtu Městského obvodu Plzeň 7 – Račice. 

Dále přesedající přítomné zastupitele informoval, že tímto krokem nedochází k fyzické likvidaci 

projektové dokumentace a bude ji možné i nadále kdykoliv v budoucnu využít k přepracování (např. 

při zpracování projektu na celkovou rekonstrukci budovy úřadu). 

Poté předsedající zahájil diskusi k projednávanému bodu. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, a proto dal 

předsedající hlasovat o odpisu zmařené nedokončené investice MO Plzeň 7 – Radčice s názvem 

„Stavební úpravy podkroví v objektu ÚMO Plzeň 7 – Radčice“ z roku 2009. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno!                 

Usnesení má číslo 22/005 a je přílohou zápisu. 
 

10. Dotační programy MO Plzeň 7 – Radčice na rok 2022  

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

bodu obdrželi zastupitelé v zákonem stanovené lhůtě. Dále předal slovo panu Tomáši Goeslovi. Ten 

uvedl, že v dotačních programech na rok 2022 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 2022 je stanoven od 

25. 4. do 9. 5. 2022 a o žádostech se bude rozhodovat na jednání zastupitelstva dne 27. černa 2022.  

Poté předsedající zahájil diskusi k uvedenému bodu. Do diskuse se přihlásil pan Ing. Jaroslav Kohout 

a navrhl doplnit v dotačních programech, že termín podávání žádostí bude zveřejněn nejen na úřední 

desce, ale i na informačních tabulích úřadu. S tímto doplněním přítomní souhlasili, proto byl program 

doplněn. 

Dále se do diskuse přihlásil pan Zdeněk Jílek a dotazoval se, zda bude poskytována i dotace na 

provoz spolků, v dotačních programech jsou jen kulturní a sportovní akce. Pan Tomáš Goesl 

vysvětlil, že dotační programy jsou vypsány na kulturní a sportovní akce. Ostatní žádosti o dotace 

budou, jako v přechozích letech, řešeny dle „Zásad pro poskytování dotací“ jako individuální. 

Předsedající doplnil, že žádosti o individuální dotace lze podat. 

Protože se nikdo další do diskuse nepřihlásil, vyzval předsedající přítomné zastupitele ke schválení 

doplněných (zveřejnění i na informačních tabulích úřadu) dotačních programů MO Plzeň 7 – Radčice 

na rok 2022. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno!                   

Usnesení má číslo 22/006 a je přílohou zápisu. 
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11. Informace starosty 

Předsedající sdělil přítomným zastupitelům, že: 

- došlo vlivem vichru k pádu zdi na místním hřbitově. Tato záležitost byla ihned nahlášena na 

Správu hřbitovů a krematoria města Plzně. Zde došlo k ujištění, že zeď bude opravena. Dále vlivem 

větru došlo k poškození stromů v obvodu Plzeň 7 – Radčice. Poškozené stromy byly také nahlášeny 

na Správu veřejného statku města Plzně a některé (kde hrozila havárie) odstraněny hasiči. Ostatní 

budou postupně prořezány nebo pokáceny. 

- Městský obvod Plzeň 7 – Radčice podával znovu odmítavé stanovisko k doplněné dokumentaci 

CPI Parku. Předsedající zdůraznil, že jde o velmi zásadní stavbu pro občany obvodu. Investor 

přepracoval dokumentaci, ale i tak stále přetrvávají obavy z uvedené stavby. Odmítavé stanovisko 

vydalo i město Plzeň. Žádá o doplnění stavby o zelené střechy, zvýšení vsakovacích kapacit objektů a 

retenčních nádrží).  

- Městský obvod Plzeň 7 – Radčice má od února 2022 nastaveny svá pravidla pro ukládání 

stavební suti do sběrného místa v ulici Družstevníků. Zastupitelstvo města Plzně odsouhlasilo 

zpoplatnění stavební suti pro občany města. Náš obvod si vyjednal, že bude odvoz stavební suti za 

své občany hradit a sám určil pravidla pro ukládání suti do sběrného místa. Podmínkou je trvalé 

bydliště v obvodu a nutná registrace na úřadu. Kritériem pro udržení uvedené služby pro občany je, 

aby byl objem stavební suti podobný jako v minulém roce. Tato služba je poskytována v souladu 

s pravidly GDPR. 

- Městský obvod Plzeň 7 – Radčice se zapojil do ekologického projektu recyklace použitého 

rostlinného oleje. U sběrného místa v ulici Družstevníků (vedle nádob na separovaný odpad) je 

umístěna sběrná nádoba (popelnice) na PET lahve, do které je možné použitý rostlinný olej 

odevzdávat.  
 

12. Diskuse 

Do diskuse se přihlásil:  

- pan Ing. Jaroslav Kohout – uvedl, že má připomínky k bodu 10 minulého zasedání zastupitelstva 

MO Plzeň 7 – Radčice, který se týkal schválení rozpočtu obvodu. Navrhuje úpravu podkladů příjmů, 

výdajů a financování. Domnívá se, že pro většinu občanů i zastupitelů se jedná o změť čísel, která 

jsou nesrozumitelná. Předsedající uvedl, že tabulky pro rozpočet jsou schvalovány ve formátu, který 

je pro celé město Plzeň stejný. Dále doplnil, že pokud je něco nesrozumitelné je možné si dohodnout 

schůzku s pracovnicí finančního odboru Úřadu městského obvodu Plzeň 7 – Radčice, která vše 

ochotně vysvětlí. Pan Tomáš Goesl ještě doplnil, že rozpočet je schvalován ve standardních účetních 

hodnotách (položkách). Na internetu lze najít účetních portály, kde je u každé položky uvedeno i její 

vysvětlení. 

- pan Ing. Jaroslav Kohout – uvedl, že ulice Ke Kovářce byla a měla být slepá a neprůjezdná i po 

dokončení stavby Městského okruhu, úsek Křimická-Karlovarská. Nyní je zde však budován nájezd 

pro motorová vozidla.  

Předsedající uvedl, že je mu známo, že v projektu je napojení s ulicí Ke Kovářce vyprojektováno, ale 

byl několikrát Správou a údržbou silnic Plzeňského kraje ujištěn, že napojení bude nefunkční, že zde 

budou velké betonové city bloky, kolem kterých motorové vozidlo neprojede. Předsedající souhlasí 

s tím, že si nikdo nepřeje sjezd z Městského okruhu do ulice Ke Kovářce. 

- pan Nasswetter – chtěl by znovu upozornit na špatnou cestu v ulici V Břízkách, která vede k zadním 

chatám. Na cestě jsou vyježděny koleje a osobní automobil má problém zde projet. Předsedající 

uvedl, že je mu stav uvedené komunikace znám. Uvedl, že se jedná o nezpevněnou účelovou 

komunikaci. Uvedl, že znovu osloví Správu veřejného statku města Plzně s požadavkem umístění 

recyklátu. 

- pan Zdeněk Jílek – dotazoval se na stav projektové dokumentace budovy bývalé hasičské zbrojnice 

a jaký účel je s touto budovou zamýšlen. Předsedající přítomné informoval, že nyní dochází ke 

konečným pracem na projektové dokumentaci. Je zde plánováno gastro zázemí a sál v patře. Dále je 

nutné provést přeložky sítí. Dále se pan Jílek dotazoval, zda je v plánu využít i prostor před budovou 

bývalé hasičské zbrojnice. Předsedající potvrdil, že tento prostor bude také využit. Dále předsedající 

znovu informoval, že je možné do studie nahlédnout na úřadě po domluvení si schůzky.  
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Studie i projekt jsou realizovány renomovanou firmou, která byla městskému obvodu doporučena 

Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně, protože své projety řeší v širším kontextu (komplexní 

řešení celého prostoru). 

- pan Berger – upozornil na poškozené lesní cesty vlivem stavby Městského okruhu. Pan Wočadlo 

také upozornil, že v bývalé pískovně stavaři narazili na pramen, který vyřešili drenáží, která je na 

nevhodném místě a stále je zde bahno. Předsedající informoval, že uvedená poškození vede obvod 

v patrnosti a stavební firma je na ně průběžně ze strany obvodu upozorňována. Dále přítomné 

požádal, aby v případě zjištění poškození provedli fotodokumentaci, kterou předají s popisem polohy 

na úřad. 

Dále se do diskuse nikdo nepřihlásil a předsedající zastupitelstvo ukončil. 
 

13. Závěr 

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

zastupitelstva v 19:27 hodin.  
 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Program jednání 

3) Usnesení ZMO č. 22/001, 22/002, 22/003, 22/004, 22/005, 22/006 

 

 

Zapisovatel:  

 

 

 

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

 

 

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

  

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


