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ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice 

  č. 2/2022, 

konané v pondělí,  

dne 25. dubna 2022 od 18:15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 7 - Radčice 

 

Přítomni:   viz prezenční listina (příloha č. 1) 

Omluveni:  Petr Kohout 
 

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 Zdeňka Švarce a Rostislava 

Vopelku, 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 21. února 2022 bylo přijato celkem 

šest usnesení. 

 

Usnesení č. 22/001 Informativní zpráva starosty o provedených rozpočtových změnách rozpočtu 

městského obvodu Plzeň 7 – Radčice v období od 4. prosince 2021 do 31. ledna 

2022 

Zastupitelé byli přímo na jednání Zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 7 – 

Radčice seznámeni o rozpočtovým opatřením č. 22/2021, které bylo schváleno 

ve výše uvedeném období a vzali uvedené změny rozpočtu na vědomí. 

 

Usnesení č. 22/002 Žádost spolku Lungta o připojení se ke kampani „Vlajka pro Tibet“ vyvěšením 

vlajky 

Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla 

zaslána dne 23. 2. 2022 spolku Lungta. 
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Usnesení č. 22/003 Návrh novely Obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. X/2022 o 

zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném prostranství  

Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla 

zaslána dne 23. 2. 2022 vedoucímu odboru bezpečnosti, prevence kriminality a 

krizového řízení Magistrátu města Plzně k dalšímu zpracování. 

 

Usnesení č. 22/004 Rozpočtová opatření č. 1 – 2/2022- převody finančních prostředků do rozpočtu 

MO Plzeň 7 – Račice (aktivní politika zaměstnanosti), převody finančních 

prostředků do rozpočtu Magistrátu města Plzně (Sportmanie) 

Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla 

zaslána dne 24. 2. 2022 odboru financování a rozpočtu Magistrátu města Plzně 

k dalšímu zpracování. 

 

Usnesení č. 22/005 Účetní odpis nedokončené investice vynaložené na projektovou dokumentaci 

„Stavební úpravy podkroví v objektu ÚMO Plzeň 7 – Radčice“ do nákladů 
Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla zaslána  

dne 23. 2. 2022 odboru účtování a daní Magistrátu města Plzně k dalšímu 

zpracování. K odpisu uvedené nedokončené investice došlo k 21. 2. 2022. 

 

Usnesení č. 22/006 Dotační programy MO Plzeň 7 – Radčice na rok 2022 

Schválené dotační programy Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice byly dne 25. 

3. 2022 zveřejněny na úřední desce a informačních tabulích Úřadu městského 

obvodu Plzeň 7 – Radčice. 

 

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

 

5. Seznámení s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti  

Předsedající seznámil zastupitele s výsledky kontroly výkonu samostatné působnosti Městského 

obvodu Plzeň 7 – Radčice provedené odborem kontroly a interního auditu Magistrátu města Plzně. 

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

předsedající hlasovat o vzetí na vědomí výsledku kontroly výkonu samostatné působnosti Městského 

obvodu Plzeň 7 – Radčice (protokol ze dne 24. 3. 2022). 
 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 
 

6. Zpráva finančního výboru 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 dílčího závěrečného 

účtu Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice za rok 2021. Finanční výbor zasedal dne 11. 4. 2022. Při 

zasedání byli přítomni 4 členové výboru. Všichni členové výboru obdrželi podklady k jednání před 

jeho zasedáním. Z podkladů bylo zjištěno, že zůstatek hospodaření městského obvodu za rok 2021 je 

ve výši 4 373 087,33 Kč. Tato částka bude převedena do Fondu rozvoje a rezerv městského obvodu.      

Všichni přítomní členové finančního výboru vyjádřili souhlas s dílčím závěrečným účtem Městského 

obvodu Plzeň 7 – Radčice a neměli k němu žádné námitky ani připomínky. Na základě těchto 

skutečností finanční výbor doporučil zastupitelům schválení dílčího závěrečného účtu za rok 2021. 

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

 

7. Dílčí závěrečný účet MO Plzeň 7 - Radčice za rok 2021 

Dokumentace k dílčímu závěrečnému účtu byla zveřejněna na úřední desce obvodu dne 8. 4.  

2022. 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 4 373 087,33 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. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno!                   

Usnesení má číslo 22/007 a je přílohou zápisu. 
 

8. Rozpočtová opatření č. 3 – 6/2022 – přijetí finančních prostředků do rozpočtu MO 

Plzeň 7 – Radčice, zvýšení použití sociálního fondu, převod finančních prostředků do 

rozpočtu MMP 

Na úvod projednávaného bodu předsedající uvedl, že v uvedeném bodu dochází ke změně. 

Rozpočtové opatření č. 5 zaslané v podkladech bude zcela zrušeno a rozpočtové opatření číslo 6 bude 

nahrazeno číslem 5. Důvodem zrušení rozpočtového opatření, kterým byly převáděny finanční 

prostředky do rozpočtu Magistrátu města Plzně je, že město Plzeň zvýšilo požadavky na převáděnou 

částku, kterou Městský obvod Plzeň 7 – Radčice již neakceptoval. Předsedající proto navrhl schválit 

rozpočtová opatření, jejichž předmětem je:  

 

a) rozpočtové opatření č. 3 – jedná se o zvýšení použití sociálního fondu na výdaje sociálního 

fondu dle zásad čerpání schválených zastupitelstvem městského obvodu. 

b) rozpočtové opatření č. 4 – vrácení finančních prostředků z rozpočtu Magistrátu města Plzně 

do rozpočtu Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice ve výši 400 000,- Kč, které byly určeny na 

akci „Varovný informační systém obyvatelstva v Plzni. 

c) rozpočtové opatření č. 5 – navýšení rozpočtu z příjmů z daní na základě usnesení 

Zastupitelstva města Plzně ze dne 28. 3. 2022 o částku 218 000,- Kč a její zapojení na 

stavební investici (hřiště V Břízkách) a do běžných výdajů rozpočtu obvodu dle jeho 

aktuálního čerpání. 

 

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

přistoupeno k hlasování o schválení rozpočtových opatření č. 3 – 5/2022 dle výše uvedeného návrhu 

předsedajícího. 
 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0 Schváleno!   

Usnesení má číslo 22/008 a je přílohou zápisu. 
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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 nedokončené investice 

s názvem „Projektová dokumentace rekonstrukce místních komunikací – ulice Rolní a K Zámečku“ 

z roku 2009. V rámci inventarizačních prací souvisejících s účetní závěrkou za rok 2021 byly 

identifikovány projektové dokumentace s datem účtování 2009, u kterých již došlo Správou 

veřejného statku města Plzně k realizaci – rekonstrukce ulice Rolní a K Zámečku. Projektové 

dokumentace neodpovídají současným platným normám, a proto při realizaci projektů byly 

předělány, ale účetně nedošlo k jejich předání nebo odpisu. Uvedené akce jsou evidovány v celkové 

výši 165 000,- 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.  

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 

„Projektová dokumentace rekonstrukce místních komunikací – ulice Rolní a K Zámečku“ z roku 

2009. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno!                 

Usnesení má číslo 22/009 a je přílohou zápisu. 
 

10. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2021 o stanovení 

koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí  

Návrh vyhlášky, důvodová zpráva a dopis Ing. Taťány Vítové, vedoucího odboru účtování a daní 

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

novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2021 o stanovení koeficientu pro 

výpočet daně z nemovitých věcí. 

Předsedající přítomné informoval, že dle příloh uvedené vyhlášky je patrné, že obsahuje změny 

koeficientu oproti stavu roku 2022 na území městského obvodu Plzeň 2 – Slovany a městského 

obvodu Plzeň 3. U městských obvodů Plzeň 1, Plzeň 6 – Litice a Plzeň 10 – Lhota dochází pouze ke 

změně hranic některých katastrálních území města, ale nedochází tím ke změně koeficientů. 

Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice se žádné změny netýkají. 

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 novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2021 o stanovení 

koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí s účinností od 1. 1. 2023. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno!                   

Usnesení má číslo 22/010 a je přílohou zápisu. 

 

11. Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2021 o místním 

poplatku z pobytu 

Návrh vyhlášky, důvodová zpráva a dopis Ing. Taťány Vítové, vedoucího odboru účtování a daní 

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

novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2021 o místním poplatku z pobytu. 

Předsedající přítomné informoval, že novela obsahuje doplnění definice pobytů, které nejsou 

předmětem poplatku, a to v souladu s novelou zákona o místních poplatcích. Jedná se o pobyt ve 

zdravotnickém zařízení poskytovatele lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou 

podle zákona upravujícího veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je jeho součástí. 
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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 novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2021 o místním poplatku z 

pobytu. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno!                   

Usnesení má číslo 22/011 a je přílohou zápisu. 

 

12. Informace starosty 

Předsedající sdělil přítomným zastupitelům, že: 

- časté dotazy občanů jsou na ukrajinskou migraci. Uvedl, že by chtěl všechny ujistit, že vlivem 

přílivu uprchlíků z Ukrajiny nedošlo ve městě Plzni ke zvýšení kriminality. Většinou se jedná o ženy 

s dětmi. Úřad zveřejňuje informace, kde je možné poskytovat pomoc. Někteří občané se dotazovali, 

zda není možné uprchlíky ubytovat na úřadě nebo v tělocvičně Tělovýchovné jednoty Radčice. Bylo 

vysvětleno, že obě ubytování nesplňují podmínky pro ubytování jak kapacitní, tak hygienické. 

- dochází k zvýšení bezpečnosti na hlavní komunikaci V Radčicích. Budou instalovány nové měřiče 

rychlosti a staré budou přendány do lokality K Zámečku. Bude realizován nový povrch na 

komunikaci V Radčicích. A Správa veřejného statku města Plzně začíná realizovat projekt na 

úsekové měření v lokalitě K Zámečku. Měření bude probíhat od sjezdu z obchvatu až k odbočce 

k ZOO. Ing. Jaroslav Kohout se dotazoval, kdy bude realizována rekonstrukce hlavní komunikace 

(nový povrch) V Radčicích. Předsedající oznámil, že se jedná o červenec až srpen 2022. 

- i přes námitky Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice a města Plzně byl záměr na „CPI Park Plzeň“ 

schválen v procesu EIA. V záměru je uvedeno, že obvod má být o prováděných pracích informován. 

- byl odeslán požadavek na Správu veřejného statku města Plzně o špatném stavu komunikace 

V Břízkách. Zpětně bylo sděleno, že zde není uvažováno o zpevněném povrchu, ale budou jednat o 

výspravě uvedené komunikace (výtluků). 

- dojde k omezení rychlosti v okolí hřiště V Břízkách. Bude zde umístěn retardér a dojde ke snížení 

rychlosti na „30“. 
 

13. Diskuse 

Do diskuse se nikdo nepřihlásil, a proto předsedající zastupitelstvo ukončil. 
 

14. Závěr 

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

zastupitelstva v 19:10 hodin.  
 

 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Program jednání 

3) Zprávy finančního výboru MO Plzeň 7 - Radčice 

4) Usnesení ZMO č. 22/007, 22/008, 22/009, 22/010, 22/011 

 

 

Zapisovatel:  

 

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

 

 

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

  

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


