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ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice 

  č. 4/2022, 

konané v pondělí,  

dne 19. září 2022 od 18:00 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 18:05 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 navrhl ověřovateli zápisu 

pana Bc. Tomáše Goesla a pana Ing. Zdeňka Švarce. Poté bylo přistoupeno k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ o protinávrhu 

Pro 4  Proti 4  Zdržel se 1  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 27. června 2022 bylo přijato 

celkem devět usnesení. 

 

Usnesení č. 22/012 Stanovení počtu zastupitelů na nové volební období 

Oznámení o stanovení počtu zastupitelů na nové volební období bylo 

zveřejněno na úřední desce Úřadu městského obvodu Plzeň 7 – Radčice dne  

28. 6. 2022.  

 

Usnesení č. 22/013 Prodloužení názvu ulice Stromková 

Informace o prodloužení názvu ulice Stromková byla dne 1. 7. 2022 rozeslána 

všem určeným orgánům k dalšímu zpracování. 
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Usnesení č. 22/014 Uzavření kupní smlouvy na prodej projektové dokumentace na akci „Plzeň-

Radčice, Rolní ulice – vodovod + kanalizace“ se společností Vodárna Plzeň 

a.s. 

Kupní smlouva č. 2022/004293 na prodej projektové dokumentace na akci 

„Plzeň-Radčice, Rolní ulice – vodovod + kanalizace“ byla se společností 

Vodárna Plzeň, a.s. podepsána dne 12. 7. 2022 a zveřejněna v registru smluv 

dne 15. 7. 2022. Částka ve výši 121,- Kč byla přispána na účet Městského 

obvodu Plzeň 7 – Radčice dne 29. 7. 2022.  

 

Usnesení č. 22/015 Rozpočtová opatření č. 6 – 12/2022 

Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla 

zaslána dne 28. 6. 2022 odboru financování a rozpočtu Magistrátu města Plzně 

k dalšímu zpracování. 

 

Usnesení č. 22/016 Rozpočtové opatření č. 13/2022 
Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla zaslána  

dne 28. 6. 2022 odboru financování a rozpočtu Magistrátu města Plzně k dalšímu 

zpracování. 16. Základní škola a mateřská škola Plzeň byla o přijatém usnesení 

informována přípisem dne 30. 6. 2022. 

 

Usnesení č. 22/017 Prominutí pozdního podání žádostí o dotace pana Pavla Polereczkého 

Přijaté usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice o prominutí pozdního 

podání žádostí o dotace pana Pavla Polereczkého bylo aplikováno v dalším bodu 

při jednání Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice dne 27. 6. 2022 (poskytnutí 

dotací). 

 

Usnesení č. 22/018 Schválení programových dotací na rok 2022 

S jednotlivými žadateli o programové dotace byly dle přijatého usnesení 

Zastupitelstva MO Plzeň 7 - Radčice sepsány smlouvy a v termínu i vyplaceny 

finanční prostředky (do 31. 7. 2022). 

 

Usnesení č. 22/019 Schválení individuálních dotací na rok 2022 

S jednotlivými žadateli o individuální dotace byly dle přijatého usnesení 

Zastupitelstva MO Plzeň 7 - Radčice sepsány smlouvy a v termínu i vyplaceny 

finanční prostředky (do 31. 7. 2022). 

 

Usnesení č. 22/020 Rozpočtové opatření č. 14/2022 

Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla 

zaslána dne 28. 6. 2022 odboru financování a rozpočtu Magistrátu města Plzně 

k dalšímu zpracování. 

 

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

 

5. Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se mění vyhláška 

statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města  

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

bodu obdrželi zastupitelé v zákonem stanové lhůtě - návrh vyhlášky, včetně důvodové zprávy  

a dopisu JUDr. Dominika Tomáška, vedoucího odboru právního a legislativního Magistrátu města 

Plzně. Jedná se o návrh vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se mění vyhláška č. 8/2001, Statut 

města. Předsedající informoval, že předkládaná novela Statutu města nepřináší žádné změny v dělbě 

kompetencí mezi orgány celoměstskými a orgány městských obvodů, vyjma centralizace 

rozhodování o zřízení a rušení věcných břemen na nemovitých věcech ve vlastnictví města.  
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Novela dále přináší změny v příloze č. 3, která vymezuje majetek svěřený městským obvodům  

do jejich trvalé správy. Ostatní změny jsou formálního charakteru a směřují k upřesnění stávajícího 

textu. Podrobnosti uvedeny v důvodové zprávě.  

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

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

Plzně, kterou se mění vyhláška č. 8/2001, Statut města. 
 

HLASOVÁNÍ 

Pro 9  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno! 

Usnesení má číslo 22/021 a je přílohou zápisu. 
 

6. Rozpočtová opatření č. 15 – 17/2022 – přijetí finančních prostředků do rozpočtu  

MO Plzeň 7 - Radčice 

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. 15 - jedná se o navýšení rozpočtu Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice 

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

za květen až červenec 2022 ve výši 79 101,- Kč a její zapojení na mzdové výdaje pracovníků 

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

 

b) rozpočtové opatření č. 16 - jedná se o navýšení rozpočtu Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice 

– příjem z cizích daní – ve výši 580 000,- Kč. Jedná se o příjem do rozpočtu a jeho zapojení 

na běžné výdaje rozpočtu ve výši 420 000,- Kč (knihy a učební pomůcky, bezúdržbové 

lavičky, elektrická energie, poštovní služby, telefony, tiskárna, revize, pojištění apod.), novou 

stavební investici „Lávka V Břízkách“ ve výši 30 000,- Kč (návrh variant řešení), mzdové 

výdaje ve výši 115 000,- Kč (dohody o provedení práce) a mzdové výdaje – transfery 

obyvatelstvu ve výši 15 000,- Kč (náhrada za nemoc). 

 

c) rozpočtové opatření č. 17 - jedná se o navýšení rozpočtu Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice 

– příjem daru ve výši 40 000,- Kč. Jedná se o příjem do rozpočtu a jeho zapojení na kulturu  

a služby (dle předmětu darovací smlouvy). Dar poskytuje firma Land Properties, a.s.  

na zajištění volnočasových a kulturních aktivit obyvatel v rámci akce „Letní slavnost“, která 

se konala dne 30. 7. 2022 v odpočinkové zóně u řeky Mže. 

 

Poté předsedající zahájil diskusi k uvedenému bodu. Pan Ing. Jaroslav Kohout se dotazoval na akci 

„Lávka V Břízkách“ – co je to za akci, kde bude umístěna apod. Předsedající vysvětlil, že jde o studii, 

která navrhuje umístění přes potok V Břízkách a má dvě varianty jejího řešení. Jedná se o koncept, 

kterým jsou nyní osloveny ostatní organizace, zda by takto bylo možné lávku realizovat. 

Pan Ing. Zdeněk Švarc se dotazoval, zda je přítomným známa firma, která obvodu poskytla dar  

na akci „Letní slavnosti“. Předsedající uvedl, že se jedná o firmu, která má na starosti stavbu CPI 

Parku. Dále se do diskuse nikdo nepřihlásil, a proto předsedající navrhl hlasovat o rozpočtových 

opatřeních č. 15 - 17/2022. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 6  Proti 3  Zdržel se 0 Schváleno!   

Usnesení má číslo 22/022 a je přílohou zápisu. 

 

7. Informace starosty 

Předsedající sdělil přítomným zastupitelům, že: 

- je připravena rekonstrukce hlavního průtahu Radčicemi (komunikace V Radčicích). Rekonstrukce 

bude probíhat ve dvou fázích. První fáze by měla být realizována během října nebo listopadu 2022.  
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Jedná se o úsek od začátku Radčic po křižovatku s ulicí Jarní. Jedinou úpravou, která se zde bude 

realizovat, je změna sklonu vozovky, aby v určitých úsecích nedocházelo k hromadění dešťové vody. 

Druhá fáze bude realizována na jaře roku 2023 a bude od Jarní ulice po křižovatku na Křimice. Zde 

bude potřeba složitější technologie k úpravě povrchu. Dále předsedající sdělil, že finanční prostředky 

na rekonstrukci průtahu Radčicemi jsou již zajištěny a připraveny (hradí Kraj). 

- všem děkuje za dosavadní spolupráci. Uvedl, že obvod z jejich strany bude předáván v dobrém 

stavu a na Fondu rozvoje a rezerv je dostatek finančních prostředků pro realizaci dalších zajímavých 

projektů (cca 16 milionů korun).  
 

8. Diskuse 

Do diskuse se přihlásil: 

- pan Ing. Jaroslav Kohout – uvedl, že kvůli kontrole dotací chtěl svolat Kontrolní výbor, ale 

neudělal to, protože v něm má vedení obvodu většinu. Domnívá se, že hlasování o dotacích nebylo 

v souladu se Zásadami poskytování dotací z rozpočtu městského obvodu Plzeň 7 – Radčice. 

Konkrétně jde o článek 5.6 a 5.4 Zásad, kdy někteří příjemci nesplňují v Zásadách uvedená kritéria. 

Předsedající uvedl, že jako předseda Kontrolního výboru měl pan Ing. Jaroslav Kohout řešit uvedený 

problém dříve předepsaným standardním způsobem (nikoli účelově až na posledním zastupitelstvu), a 

že měl na řešení řadu měsíců. Kontrolní výbor mohl zasednout a vše řádně projednat. Zastupitelstvo 

Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice dotace schválilo a také schválilo dotační programy. Je možné 

uvedené dokumenty změnit nebo zpřesnit, ale to již bude na novém zastupitelstvu. Pan Ing. Jaroslav 

Kohout uvedl, že Kontrolní výbor nesvolal, protože tři členové výboru mají na dotacích svůj zájem, 

jednání by podle jeho názoru nebylo objektivní. Předsedající opět zdůraznil, že předseda Kontrolního 

výboru postupuje nestandardně a porušil své povinnosti, vyplývající z funkce, kterou zastává  

a navrhl, že uvedenou záležitost nechá posoudit právnímu a legislativnímu odboru Magistrátu města 

Plzně. 

- z občanů vystoupil pan Antonín Šmíd – uvedl, že se na facebooku objevil článek, že Tělovýchovná 

jednota Radčice pořádala akci pro pár vyvolených. Požádal vedení obvodu, aby se takového jednání 

zdrželo. Vedení obvodu (starosta i místostarostové) se podivili a sdělili, že na jejich facebooku se 

uvedený článek neobjevil a určitě nic takového nezveřejňovali. Po panu Šmídovi požadovali zdroj, 

který tento nebyl schopen uvést. Také potvrdili otevřením facebookového profilu Radcice.info. Dále 

pan Šmíd vedení městského obvodu vyčetl, že nepodpořilo vybudování haly pro tělovýchovnou 

jednotu za 30 milionů korun. Na což předsedající odpověděl, že ručení městského obvodu za takový 

soukromý projekt by bylo ryzí šílenství. 

 

Dále se do diskuse nikdo nepřihlásil. 
 

9. 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) Usnesení ZMO č. 22/021, 22/022 
 

Zapisovatel:  

 

 

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

 

 

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

  

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


