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ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice 

  č. 3/2022, 

konané v pondělí,  

dne 27. června 2022 od 18:15 hodin v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 7 - Radčice 

 

Přítomni:   viz prezenční listina (příloha č. 1) 

Omluveni:   
 

1. Zahájení  

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

oficiálně zahájeno v 18:20 hodin starostou obvodu MUDr. Rolandem Ariasem (dále jako 

„předsedající“).  

Poté předsedající konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 9 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 9  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

     3.    Určení ověřovatelů a zapisovatele  

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu členy zastupitelstva pány Bc. Tomáše Goesla a Jiřího 

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

přítomným se vyjádřit.  

Protinávrh na ověřovatele zápisu podal pan Ing. Jaroslav Kohout, který požadoval, aby jedním 

z ověřovatelů byl člen zastupitelstva z opozice, např. pan Ing. Zdeněk Švarc. Poté bylo přistoupeno 

k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ o protinávrhu 

Pro 4  Proti 5  Zdržel se 0  Neschváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

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

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 5  Proti 4  Zdržel se 0  Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva 

Na zasedání zastupitelstva MO Plzeň 7 - Radčice konaného dne 25. dubna 2022 bylo přijato celkem 

pět usnesení. 

 

Usnesení č. 22/007 Dílčí závěrečný účet Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice za rok 2021 

Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla 

zaslána dne 27. 4. 2022 odboru financování a rozpočtu Magistrátu města Plzně 

k dalšímu zpracování. 
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Usnesení č. 22/008 Rozpočtová opaření č. 3 – 5/2022 – zvýšení použití sociálního fondu, přijetí 

finančních prostředků do rozpočtu Městského obvodu Plzeň 7 - Radčice 

Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla 

zaslána dne 27. 4. 2022 odboru financování a rozpočtu Magistrátu města Plzně 

k dalšímu zpracování. 

 

Usnesení č. 22/009 Účetní odpis zmařené nedokončené investice MO Plzeň 7 – Radčice – 

projektová dokumentace rekonstrukce místních komunikací Rolní a 

K Zámečku“ 

Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla 

zaslána dne 27. 4. 2022 oboru účtování a daní Magistrátu města Plzně 

k dalšímu zpracování. K odpisu uvedené nedokončené investice došlo k 24. 5. 

2022.  

 

Usnesení č. 22/010 Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2021 o 

stanovení koeficientu o výpočet daně z nemovitých věcí 

Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla 

zaslána dne 27. 4. 2022 vedoucí odboru účtování a daní Magistrátu města Plzně 

k dalšímu zpracování.  

 

Usnesení č. 22/011 Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2021 o 

místním poplatku z pobytu 
Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla zaslána  

dne 27. 4. 2022 vedoucí odboru účtování a daní Magistrátu města Plzně 

k dalšímu zpracování.  

 

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

 

5. Stanovení počtu zastupitelů na nové volební období  

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

zaslána v zákonem stanovené lhůtě. Předsedající navrhl počet členů zastupitelstva Městského obvodu 

Plzeň 7 – Radčice nezvyšovat. Navrhl, aby počet členů zastupitelstva pro další volební období byl 9. 

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

předsedající hlasovat o stanovení počtu členů zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 7 - Radčice na 

další volební období na 9 členů.  
 

HLASOVÁNÍ 

Pro 9  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno! 

Usnesení má číslo 22/012 a je přílohou zápisu. 
 

6. Prodloužení názvu ulice Stromková 

Na úvod předsedající uvedl, že důvodová zpráva a zakreslení situace v mapě bylo všem zastupitelům 

zasláno v zákonem stanovené lhůtě. Dále konstatoval, že za Stromkovou ulicí dochází k výstavbě 

nových rodinných domků, a proto vznikla potřeba nového názvu. Vzhledem k tomu, že jde o 

pokračování ulice Stromková, je navrženo prodloužení jejího názvu. Poté předsedající zahájil diskusi 

k projednávanému bodu. 

Do diskuse se nikdo nepřihlásil, proto dal předsedající hlasovat o prodloužení názvu ulice Stromková 

dle zaslaných materiálů. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 9  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno! 

Usnesení má číslo 22/013 a je přílohou zápisu. 

 



 3 

7. Uzavření kupní smlouvy na projektovou dokumentaci na akci „Plzeň-Radčice, Rolní 

ulice – vodovod + kanalizace“ se společností Vodárna Plzeň a.s. 

Na úvod předsedající uvedl, že důvodová zpráva a návrh kupní smlouvy se společností Vodárna 

Plzeň a.s. byly zaslány všem zastupitelům v zákonem stanovené lhůtě. Dále uvedl, že Městský obvod 

Plzeň 7 - Radčice je vlastníkem projektové dokumentace ke stavbě „Plzeň-Radčice, Rolní ulice – 

vodovod + kanalizace“. Jedná se o stavbu vodovodu a kanalizace k tzv. „okálům“ v Rolní ulici.  

Společnost Vodárna Plzeň a.s., je schopna realizovat uvedenou akci, ale k realizaci potřebuje 

projektovou dokumentaci. Proto je navrženo, že Městský obvod Plzeň 7 – Radčice za symbolickou 

cenu společnosti Vodárna Plzeň a.s. projektovou dokumentaci prodá a ta poté provede realizaci 

stavby. Prodej je navržen za částku 100,- Kč + DPH. Předsedající poté otevřel diskusi k uvedenému 

bodu.  

Do diskuse se přihlásil pan Ing. Jaroslav Kohout. Uvedl, že vidí disharmonii se schváleným 

rozpočtem, kde byla na projektovou dokumentaci vyčleněna částka přibližně 120 000,- Kč a nyní ji 

obvod prodává za 121,- Kč. Předsedající přítomné ujistil, že se jedná o běžný postup doporučený 

městem. Pokud by byla projektová dokumentace prodávána za cenu, za kterou byla pořízena, tak by 

se tato cena promítla i do ceny realizace a obvod by ji uhradil dvakrát. Pan Ing. Zdeněk Švarc 

doporučil, aby se s realizací počkalo, až klesnou ceny, protože jsou nyní ceny staveb vysoké. 

Předsedající uvedl, že ceny staveb opravdu rostou velmi rychle, proto je lepší realizaci provést nyní, 

za již dohodnuté ceny, než čekat, až budou ještě vyšší. Upozornil navíc na fakt, že zdroj vody pro tyto 

„okály“ není vhodný ani jako zdroj užitkové vody, a že zde žijící obyvatelé jsou nuceni již desetiletí 

kupovat balenou vodu. Pan Zdeněk Jílek se dotazoval, zda se celková cena soutěží. Předsedající 

uvedl, že cena je vysoutěžená společností Vodárna Plzeň, a.s. Pan Jílek si myslí, že společnost 

Vodárna Plzeň, a.s., si vysoutěžila své dodavatele. Domnívá se, že by cena byla nižší, kdyby 

výběrové řízení řídil městský obvod. Předsedající uvedl, že o tomto není přesvědčen, a opak, že je 

pravdou. Cena plně odpovídá rozpočtu, který byl spočítán projektantem v projektové dokumentaci a 

dále si společnost od městského obvodu neuplatňuje navýšení ceny o DPH. Dále uvedl, že realizace 

stavby bude cca. od půlky července do konce srpna 2022. Předsedající uvedl, že cena realizace by 

byla nižší, pokud by byla provedena již před lety. Pan Ing. Zdeněk Švarc prohlásil, že dřívější 

realizace nebyla možná.  Předsedající odpověděl, že realizace nebyla jednoduchá, ale jak je patrné, 

možná je, pouze administrování celého procesu bylo náročné. Pan Ing. Zdeněk Švarc se dále  

dotazoval, jak bude kanalizace dlouhá. Předsedající uvedl, že projekt k uvedené kanalizaci je 

k nahlédnutí na úřadě.  

Nikdo další se do diskuse nepřihlásil, předsedající proto požádal přítomné zastupitele o schválení 

uzavření kupní smlouvy na projektovou dokumentaci na akci „Plzeň-Radčice, Rolní ulice – vodovod 

+ kanalizace“ se společností Vodárna Plzeň a.s. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 7  Proti 0  Zdržel se 2  Schváleno!                   

Usnesení má číslo 22/014 a je přílohou zápisu. 
 

8. Rozpočtová opatření č. 6 – 12/2022 – zapojení Fondu rozvoje a rezerv, přijetí 

finančních prostředků do rozpočtu MO Plzeň 7 – Radčice, přesuny mezi jednotlivými 

položkami 

Na úvod předsedající uvedl, že důvodová zpráva a podklady k projednávanému bodu byly zaslány 

všem zastupitelům v zákonem stanovené době. Předsedající proto navrhl schválit rozpočtová 

opatření, jejichž předmětem je:  

 

a) rozpočtové opatření č. 6 - jedná se o zapojení finančních prostředků Městského obvodu Plzeň 

7 – Radčice z Fondu rozvoje a rezerv na realizaci stavby „Plzeň-Radčice, Rolní ulice – 

vodovod a kanalizace“ ve výši 3 565 000,- Kč, které budou převedeny do rozpočtu Magistrátu 

města Plzně. 
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b) rozpočtové opatření č. 7 - jedná se o navýšení rozpočtu Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice 

o kompenzační bonus ve výši 29 000,- Kč. Jedná se o příjem do rozpočtu a jeho zapojení na 

stavební investici – nohejbalové hřiště. 

c) Rozpočtové opatření č. 8 - jedná se o navýšení rozpočtu Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice 

z dotace ze státního rozpočtu na aktivní politiku zaměstnanosti (veřejně prospěšné práce) za 

březen a duben 2022 ve výši 52 694,- Kč a její zapojení na mzdové výdaje pracovníků na 

úklid veřejného prostranství (mzdy, zdravotní a sociální pojištění). 

d) rozpočtové opatření č. 9 - jedná se o navýšení rozpočtu Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice 

z dotace ze státního rozpočtu na výkon agendy sociální práce na rok 2022 ve výši 118 000,- 

Kč a její zapojení na mzdové výdaje (mzda, zdravotní a sociální pojištění). 

e) rozpočtové opatření č. 10 - jedná se o přesuny finančních prostředků Městského obvodu Plzeň 

7 – Radčice mezi kapitálovými výdaji na investiční akce ve výši 250 000,- Kč (snížení z 

nestavební investiční akce „Varovný informační systém“ a navýšení stavební investiční akce 

„Hřiště V Břízkách“¨). 

f) rozpočtové opatření č. 11 - jedná se o zapojení finančních prostředků Městského obvodu 

Plzeň 7 – Radčice z Fondu rozvoje a rezerv ve výši 304 000,- Kč (dotace poskytnutá 

Krajským úřadem Plzeňského kraje na nové měřiče rychlosti a jejich zapojení do systému 

Klidné příhraničí). 

g) rozpočtové opatření č. 12 - jedná se o přesuny finančních prostředků Městského obvodu Plzeň 

7 – Radčice mezi závaznými ukazateli. Jedná se o snížení z oprav a udržování a navýšení 

položky týkající se odchodného po skončení funkčního období podle zákona č.  128/2000 Sb., 

o obcích, ve znění pozdějších předpisů (neuvolněný starosta, místostarostové). 

 

Poté předsedající zahájil diskusi k uvedenému bodu. Pan Ing. Jaroslav Kohout navrhl hlasovat a vést 

diskusi o jednotlivých rozpočtových opatření zvlášť. Předsedající navrhl jmenovité hlasování. 

Všichni zastupitelé s tímto postupem souhlasili. 

 

Rozpočtové opatření č. 6/2022 – do diskuse se nikdo nepřihlásil, přistoupeno k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 9  Proti 0  Zdržel se 0 Schváleno!   

 

Rozpočtové opatření č. 7/2022 – do diskuse se nikdo nepřihlásil, přistoupeno k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 9  Proti 0  Zdržel se 0 Schváleno!   

 

Rozpočtové opatření č. 8/2022 – do diskuse se nikdo nepřihlásil, přistoupeno k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 9  Proti 0  Zdržel se 0 Schváleno!   

 

Rozpočtové opatření č. 9/2022 – do diskuse se nikdo nepřihlásil, přistoupeno k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 9  Proti 0  Zdržel se 0 Schváleno!   

 

Rozpočtové opatření č. 10/2022 – do diskuse se přihlásil pan Zdeněk Jílek. Uvedl, že udělat dětské 

hřiště vedle komunikace, kde jezdí plno aut je nesmysl. Předsedající uvedl, že bylo zmapováno, kolik 

motorových vozidel zde jezdí, a aut že zde jezdí naprosté minimum, ale spíše jde o komunikaci, 

kterou využívají cyklisté, kteří ale někdy jezdí velice rychle. Uvedl, že zde budou zbudovány dva 

retardéry, které dopravu na této komunikaci zpomalí.  
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Dále informoval, že uvedené hřiště je budováno ve spolupráci se Správou veřejného statku města 

Plzně. Nejsou káceny stromy, naopak bude ještě jeden zasazen, budou zde cvičební prvky pro 

seniory, klouzačky, lanová dráha a lavičky. Další klouzačky budou ve Stromkové ulici. Pokud jde o 

návoz zeminy, který zde byl, tak se jednalo o zeminu, která bude využita jako podloží hřiště. Nyní 

podloží není vhodné na zatravnění.  

Proto bude navezena kvalitní zemina. Pan Zdeněk Jílek uvedl, že zhutnění nebylo nutné. Pan 

Rostislav Vopelka uvedl, že pokud zhotovitel zhutnění doporučoval, tak se tím obvod řídil. 

Nedomnívá se, že by byl někdo schopen říci, že hutnění je nebo není nutné. Předsedající upřesnil, že 

všechny těžké zemní práce byly provedeny bezplatně a nestály tedy městský obvod žádné finanční 

prostředky. 

Poté předsedající přítomné požádal, zda by své dotazy k tomuto hřišti mohly přesunout do diskuse, 

protože se netýkají obsahu tohoto rozpočtového opatření. Do diskuse se dále nikdo nepřihlásil. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 5    Proti 4  Zdržel se 0 Schváleno!   
  MUDr. Rolando Arias  Ing. Zdeněk Švarc 

 Kuba Jiří   Ing. Jiří Ženíšek 

 Bc. Tomáš Goesl   Zdeněk Jílek 

 Petr Kohout   Ing. Jaroslav Kohout 

 Rostislav Vopelka 

 

Rozpočtové opatření č. 11 – do diskuse se nikdo nepřihlásil, přistoupeno k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 9  Proti 0  Zdržel se 0 Schváleno!   

 

Rozpočtové opatření č. 12 – do diskuse se přihlásil pan Zdeněk Jílek a dotazoval se, proč nebylo s 

částkou počítáno již při sestavování rozpočtu. Vysvětleno, že se jedná o výdaj ze zákona a ve 

spolupráci s městem byla diskutována účetní položka, z které bude případné odchodné čerpáno. Dále 

se pan Ing. Jaroslav Kohout dotazoval, zda dochází ke kumulaci odchodného při pokračování 

stávajícího vedení obvodu, tak jako tomu bylo v předchozích letech. Sděleno, že ke kumulaci 

odchodného nedochází. Dále se do diskuse nikdo nepřihlásil. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 9  Proti 0  Zdržel se 0 Schváleno!   

 

Předsedající přítomné informoval, že všechna rozpočtová opatření č. 6 – 12/2022 byla schválena, 

proto bude na všechna vydáno jedno usnesení, jak bylo v návrhu. Přítomní s tímto postupem 

souhlasili. 
 

Usnesení má číslo 22/015 a je přílohou zápisu. 
 

9. Žádost 16. ZŠ a MŠ Plzeň o finanční příspěvek na příměstský tábor a rozpočtové 

opatření č. 13/2022 

Na úvod předsedající uvedl, že žádost 16. Základní školy a mateřské školy v Plzni byla všem 

zastupitelům zaslána v zákonem stanovené lhůtě. Příměstský tábor proběhne na odloučeném 

pracovišti Základní školy v Radčicích ve dnech 22. – 26. 8. 2022 a je určen přibližně pro 22 žáků. 

Škola žádá o příspěvek ve výši 15 000,- Kč. Předsedající navrhl poskytnutí příspěvku v plné výši a na 

základě této skutečností převod finančních prostředků z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 7 - 

Radčice na Magistrát města Plzně, odbor školství, mládeže a tělovýchovy. 

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

předsedající hlasovat o schválení příspěvku ve výši 15 000,- Kč pro 16. ZŠ a MŠ Plzeň, odloučené 

pracoviště Radčice na příměstský tábor a převod finančních prostředků v rozpočtovém opatření  

č. 13/2022.  
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HLASOVÁNÍ 

Pro 9  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno!                 

Usnesení má číslo 22/016 a je přílohou zápisu. 
 

 

10. Žádost o prominutí termínu uvedeného v dotačních programech na podávání 

programových dotací a zařazení žádostí o dotace k posouzení  

Na úvod předsedající uvedl, že žádost pana Pavla Polereczkého, IČ: 76620247, Živnostenská 

1077/20, Plzeň a důvodová zpráva byly všem zastupitelům zaslány v zákonem stanovené lhůtě. Pan 

Pavel Polereczký podal na Úřad městského obvodu Plzeň 7 – Radčice žádosti o dotace dne 23. 5. 

2022. Podle dotačních programů, které byly schváleny Zastupitelstvem městského obvodu Plzeň 7 – 

Radčice dne 21. 2. 2022, byl termín pro podání žádostí o programové dotace stanoven od 25. 4. 2022 

do 9. 5. 2022.  

Předsedající navrhuje vyhovět žádosti pana Pavla Polereczkého a prominout pozdní podání žádostí o 

programové dotace a jejich projednání na Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 7 – Radčice 

v dalším bodu jednání. 

Poté dal předsedající přítomným zastupitelům prostor pro diskusi. Do diskuse se přihlásil pan Ing. 

Jaroslav Kohout, který uvedl, že se s návrhem předsedajícího ztotožňuje. Dále se do diskuse nikdo 

nepřihlásil, a proto předsedající přistoupil k hlasování o návrhu usnesení, jehož předmětem je 

prominutí pozdního podání žádostí o programové dotace pana Pavla Polereczkého a posouzení jeho 

podaných žádostí o dotace jako by byly podány v řádném termínu dle dotačních programů. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 9  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno!                   

Usnesení má číslo 22/017 a je přílohou zápisu. 

 

11.  Schválení dotací na rok 2022 (programové a individuální) 

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

bodu obdrželi zastupitelé v zákonem stanovené lhůtě, a poté předal slovo místostarostovi Bc. Tomáši 

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 Bc. Tomáš Goesl uvedl, že nejdříve bude hovořit o programových dotacích. Celkem bylo  

ve vypsaném termínu podáno 12 žádostí od sedmi subjektů. Jedna žádost byla stažena, protože akce 

nebude realizována. Dvě žádosti byly podány po termínu, ale Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 

7 – Radčice projednání těchto žádostí schválilo. Předpokládaný objem finančních prostředků na 

programové dotace byl stanoven v dotačních programech na 110 000,- Kč. Žádosti o programové 

dotace jsou podány na celkovou částku 125 325,00 Kč. I z tohoto důvodu bylo Kulturní komisí MO 

Plzeň 7 – Radčice doporučeno schválit programové dotace u všech o částečně poníženou částku. Dále 

upozornil, že u dvou žádostí není splněna podmínka uvedena v dotačních programech, a to výše 

dotace ve výši 75 % celkových nákladů akce. Pan Ing. Jaroslav Kohout se dotazoval, u kterých 

žádostí tato podmínka není splněna. Pan Bc. Tomáš Goesl informoval, že vše bylo uvedeno 

v důvodové zprávě a jedná se o žádosti Základní organizace Českého zahrádkářského svazu. Poté pan 

Bc. Tomáš 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. Ke každé žádosti o dotaci je možné vést diskusi.  

Pan Bc. Tomáš Goesl uvedl, že u každé žádosti bude informovat o tom, kdo požádal, jaká je 

požadovaná částka, celková částka projektu a jaký je návrh ke schválení. K uvedenému postupu 

nikdo další ze zastupitelů nic nenamítal.  

Diskuse k jednotlivým žádostem: Pan Ing. Zdeněk Švarc se dotazoval kolik lidí tak přijde na akce, 

které pořádá pan Dušan Růžička. Sděleno, že to závisí na počasí a dalších okolnostech. Dopředu není 

znám počet účastníku, tak jako u jiných akcí a hudebních produkcí.  
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Pan Zdeněk Jílek se dotazoval, kolik radčických členů má Český kynologický svaz ZKO Křimice, a 

jaký má jejich akce přínos pro občany Radčic. Pan Petr Kohout přítomné informoval, že organizace 

má 10 členů z Radčic a dále občané z Radčic využívají cvičiště organizace, a proto se také zúčastňují 

akcí pořádaných organizací. Další diskuse k programovým dotacím nebyla vedena. 

Místostarosta přistoupil k hlasování o jednotlivých programových žádostech o dotace. U všech 

žádostí o programové dotace byly poskytnuty částky, které jsou uvedeny v usnesení. Hlasování 

k jednotlivým žádostem o dotace je přílohou tohoto zápisu (příloha č. 3). 

 

Výsledkem hlasování členů zastupitelstva o programových dotacích je:  

Usnesení číslo 22/018 a je přílohou tohoto záznamu.  

 

Poté informoval místostarosta pan Bc. Tomáš Goesl o žádostech o individuální dotace, tj. Ranné péče 

KUK, z. ú., Fotbal Clubu Křimice, z.s., Mysliveckého sdružení Křimice-Radčice a Tělovýchovné 

jednoty Radčice, z.s.. Dále přítomným zastupitelům sdělil, že Kulturní komise projednávala podané 

žádosti o individuální dotace. Žádosti o individuální dotace jsou podány na celkovou částku 

132 540,- Kč. 

Poté pan Bc. Tomáš Goesl navrhl hlasovat o jednotlivých individuálních dotacích a to tak, že bude 

hlasováno o každé jednotlivé žádosti zvlášť v pořadí protinávrh, návrh. Maximálně je možno mít dva 

protinávrhy. Ke každé žádosti o dotaci je možné vést diskusi. Poté pan Bc. Tomáš Goesl uvedl, že u 

každé žádosti bude informovat o tom, kdo požádal, jaká je požadovaná částka, celková částka 

projektu a jaký je návrh ke schválení. K uvedenému postupu nikdo další ze zastupitelů nic nenamítal. 

Diskuse k jednotlivým žádostem: Pan Ing. Jaroslav Kohout se dotazoval, zda je i na individuální 

dotace vyčleněna v rozpočtu závazná částka. Sděleno, že závazná částka vyčleněna není.  

U Mysliveckého sdružení Křimice-Radčice pan Zdeněk Jílek uvedl, že se starají o zvěř a les, ale také 

o poraženou zvěř motorovými vozidly. Proto souhlasí s dotací pro uvedené sdružení. 

U žádosti Tělovýchovné jednoty Radčice, z.s., pan Bc. Tomáš Goesl uvedl, že se jedná o dotaci  

na provozní výdaje. Zde členové Kulturní komise MO Plzeň 7 – Radčice doporučili vzít v potaz, že 

tělocvičnu navštěvují i děti ze Základní školy, dále doporučili poskytnout dotaci na nákup 

sportovních potřeb, ale dále je zde skutečnost, že organizace má vyšší příjmy než výdaje, proto neví, 

proč žádá o dotaci na provozní výdaje. Pan Ing. Zdeněk Švarc se dotazoval, zda FC Křimice má  

hospodaření v plusu nebo mínusu. Vysvětleno, že FC Křimice si nežádá o dotaci na provozní výdaje, 

ale na sportovní potřeby a v tom je velký rozdíl. Další diskuse nebyla vedena. 

Poté bylo přistoupeno k hlasování o jednotlivých individuálních žádostech o dotace. U všech žádostí 

o individuální dotace byly poskytnuty částky, které jsou uvedeny v usnesení. Hlasování 

k jednotlivým žádostem o dotace je přílohou tohoto zápisu (příloha č. 4). 

 

Výsledkem hlasování členů zastupitelstva o individuálních dotacích je:  

Usnesení číslo 22/019 a je přílohou tohoto záznamu.  

 

12. Rozpočtové opatření č. 14/2022 – přesuny mezi jednotlivými položkami 

Předsedající sdělil přítomným zastupitelům, že rozpočtovým opatřením č. 14/2022 jsou provedeny 

přesuny mezi jednotlivými položkami transferů dle schválených výší dotací dle předchozího bodu 

jednání. Poté předsedající zahájil diskusi. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, a proto bylo přistoupeno 

k hlasování o rozpočtovém opatření č. 14/2022. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 1  Zdržel se 0  Schváleno!                   

Usnesení má číslo 22/020 a je přílohou zápisu. 
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13. Informace starosty 

Předsedající sdělil přítomným zastupitelům, že: 

- rozježděná cesta kolem potoka – stále probíhá těžba Lesů České republiky. Po skončení těžby 

bude cesta zrekonstruovaná a opravena. 

- velký počet žádostí o umístění v Mateřské škole v Radčicích – vyskytuje se názor, že děti nebyly 

do školky přijaty, kvůli  ukrajinským dětem. Chtěl by informovat, že se jedná o nepravdu. Ukrajinské 

děti mají zápisy až v posledním týdnu v červnu 2022 a jejich přijetí není nařízeno. V celé Plzni je 

jednotný postup. Často přihlášeny i děti rodičů, kteří jsou ještě na mateřské a nechodí do zaměstnání. 

V dnešní době nesmí školka zjišťovat, zda rodiče budou chodit do zaměstnání (kvůli GDPR). 

- 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. 

Město Plzeň podpořilo názor našeho obvodu. 

- prohloubení slepého ramene v odpočinkové zóně u řeky Mže – dochází zde k naplavení a 

usazování bahna. Jednání s Povodím Vltavy, ale sděleno, že neprovádí tyto sanační práce. Jedná se o 

přírodní biotop a do něho se nesmí zasahovat. 

- rekonstrukce komunikace V Radčicích – zničena vlivem těžké techniky, které zde jezdila při 

stavbě Městského okruhu, úsek Křimická-Karlovarská. Poškození komunikace slíbil opravit p. Čížek, 

náměstek hejtmana Plzeňského kraje. Plzeňský kraj uvedenou rekonstrukci také financuje. 

Rekonstrukce bude probíhat ve dvou fázích. První fáze bude od začátku Radčic (směr od Plzně) po 

křižovatku s ulicí Jarní. Tato fáze bude realizována během srpna 2022. Dojde k úplné uzavírce 

komunikace. Druhá fáze bude od křižovatky Jarní dozadu (směr Malesice). Zde jsou nutné hloubkové 

práce a ještě není vybrán dodavatel. Proto bude tato fáze realizována na jaře 2023. Vznikne zde i 

nová zastávka MHD. 

- budován nový přechod u křižovatky ulic V Radčicích a Rolní – tento přechod bude později 

osvětlený se zvýšenou bezpečností. 

- měřiče rychlosti – staré přesunuty do oblasti „K Zámečku“. V této oblasti, dle místních rezidentů, 

instalováním měřičů rychlosti došlo ke zklidnění dopravy. Nové měřiče rychlosti již byly také 

instalovány. Ukazují SPZ vozidla, aby také došlo ke zklidnění dopravy. Nebyly koupeny sankční 

moduly a městský obvod nemá přístup ke statistickým datům, které měřiče rychlosti evidují. Pan  

Ing. Zdeněk Švarc se dotazoval, proč není měřič rychlosti v oblasti u Zámečku tam, kde začíná „70“. 

Předsedající informoval, že vše bylo konzultováno s odborníky ze Správy veřejného statku města 

Plzně. Doporučení bylo (i vzhledem k požadavkům rezidentů), aby byly měřiče rychlosti poblíž 

zastávky MHD Pod Zámečkem. Obvod se ještě snažil, aby i zde byla snížena povolená rychlost na 

„50“, ale tento požadavek nebyl doporučen Policií ČR. 

- oprava komunikace u stavby Městského okruhu, úsek Křimická – Karlovarská – předsedající 

požádal přítomné zastupitele o spolupráci. Pokud by se objevila nová eroze je nutné ji zdokumentovat 

(vyfotit) a poslat na úřad. Je potřeba vše monitorovat ještě před dokončením stavby městského 

okruhu. 

- rekonstrukce ulice Ke Kovářce – bude zde provedeno napojení dešťové a splaškové kanalizace. 

Realizace je plánována na červenec až říjen 2022. Povrchy uvedené komunikace budou realizovány 

na jaře nebo v létě 2023. Dojde k sesednutí zeminy, jejímu doplnění a poté k rekonstrukci povrchu 

komunikace. 
 

14. Diskuse 

Do diskuse se přihlásil:. 

- p. Ing. Zdeněk Švarc – upozorňuje, že vlivem stavby městského okruhu dochází k trvalému 

znečištění potoka v Radčicích. U Haschů již velký nános. Předsedající uvedl, že potok byl čištěn jak 

Správou veřejného statku města Plzně, tak zaměstnanci úřadu na veřejně prospěšné práce, ale po 

vyčištění, dojde hned k novému nánosu. Dále upozornil na neuklizené chodníky v ulici Rolní a  

Na Jívách.  

Dále se dotazoval, zda městský obvod financuje nový přechod pro chodce u bytovky v Rolní ulici. 

Předsedající sdělil, že městský obvod se na uvedeném přechodu finančně nepodílí. Veškeré práce 

jsou realizovány statutárním městem Plzeň. 
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- p. Berger – nesouhlasil s prováděním prací u hřiště V Břízkách. Ujištěn, že je postupováno pod 

dohledem odborníků ze Správy veřejného statku města Plzně. 

 

Dále se do diskuse nikdo nepřihlásil. 

 
 

15. Závěr 

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

zastupitelstva v 20:35 hodin.  
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Program jednání 

3) Hlasování o programových dotacích 

4) Hlasování o individuálních dotacích 

5) Usnesení ZMO č. 22/012, 22/013, 22/014, 22/015 22/016, 22/017, 22/018, 22/019, 22/020 

 

 

Zapisovatel:  

 

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

 

 

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

  

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


