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ZÁPIS z ustavujícího zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice 

  č. 5/2022, 

konané v pondělí,  

dne 17. října 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 18:15 hodin dosavadním starostou obvodu panem MUDr. Rolandem Ariasem 

(dále jako „předsedající“). Všem členům byly registračním úřadem předány osvědčení o zvolení 

členem Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 7 – Radčice (příloha č. 2) a tím došlo k ověření 

platnosti voleb. 

Předsedající přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu  

s § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon  

o obcích), konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb 

nebo hlasování. Lhůta uplynula v pátek 7. října 2022 v 16:00 hodin a žádný návrh podán nebyl. 

Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva byla podle § 93 dost. 1 zákona o obcích 

zveřejněna na úřední desce Úřadu městského obvodu Plzeň 7 – Radčice nejméně 7 dní před jeho 

konáním. Současně byla zveřejněna i na elektronické úřední desce. 

Poté předsedající konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 9 členů zastupitelstva z celkového 

počtu devíti členů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.  
 

2. Složení slibu členů zastupitelstva 

Předsedající v souladu s ustanovením § 69 odst. 2 zákona o obcích vyzval přítomné členy 

zastupitelstva ke složení slibu. Před složením slibu předsedající upozornil přítomné členy 

zastupitelstva, že odmítnutí složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu  

(§ 55 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů). 

Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích: 

„Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat 

svědomitě, v zájmu města a jeho občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ Poté 

předsedající jmenovitě dle abecedy vyzval přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením 

slova „slibuji“ a podpisem na připraveném archu (příloha č. 3). 

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou. 

 

Součástí usnesení č. 22/023, které je přílohou zápisu. 

 

     3.    Určení ověřovatelů a zapisovatele  

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu členy zastupitelstva pány Rostislava Vopelku  

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

všem přítomným se vyjádřit. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, tak bylo přistoupeno k hlasování o 

návrhu předsedajícího.  

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 9  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno. 

Součástí usnesení č. 22/023, které je přílohou zápisu. 
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4. Schválení programu 

     Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu ustavujícího zasedání zastupitelstva. Uvedl, 

že nemá žádná doplnění ani návrhy na změnu programu. Program byl řádně zveřejněn na úřední 

desce Úřadu městského obvodu Plzeň 7 – Radčice a byl všem členům zastupitelstva zaslán. Poté 

požádal přítomné, aby uvedli, zda navrhují nějaké změny v programu.  

Do diskuse se přihlásil pan Ing. Jiří Jílek, který se dotazoval, proč je v programu uvedeno, že budou 

zastupitelé schvalovat jednací řád zastupitelstva, když půjde o původní jednací řád. Domnívá se, že 

by po schválení muselo být vydáno usnesení o schválení nového jednacího řádu. Předsedající 

vysvětlil, že jednací řád z 3. 12. 2021 bude zastupiteli vzat na vědomí a nemusí být schvalován 

novým usnesením. Toto potvrdila i tajemnice úřadu. V usnesení bude uvedeno, že zastupitelé berou  

na vědomí jednací řád zastupitelstva ze dne 3. 12. 2021. Pan Ing. Jiří Jílek souhlasil. 

Dále se do diskuse nikdo nepřihlásil, tak bylo přistoupeno k hlasování o programu ustavujícího 

zasedání zastupitelstva, který byl zveřejněn na úřední desce Úřadu městského obvodu Plzeň 7 - 

Radčice (příloha č. 4). 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 9  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno. 

Součástí usnesení číslo 22/023, které je přílohou zápisu. 

 

5. Schválení jednacího a volebního řádu zastupitelstva  

Na úvod projednávaného bodu programu předsedající uvedl, že znění jednacího i volebního řádu 

zastupitelstva obdrželi zastupitelé v zákonem stanové lhůtě. Uvedl, že ve volebním řádu je podrobně 

uvedeno, jak bude probíhat volba starosty, místostarosty (místostarostů) a předsedů finančního  

a kontrolního výboru. Dále uvedl, že jednací řád zůstává stejný. Jedná se o ten, který zastupitelstvo 

schválilo na svém jednání dne 3. 12. 2021. Předsedající navrhl postupovat dle tohoto jednacího řádu  

a vzít jeho znění na vědomí. 

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

přistoupeno k hlasování o schválení volebního řádu zastupitelstva a vzetí na vědomí znění jednacího 

řádu zastupitelstva ze dne 3. 12. 2021. 
 

HLASOVÁNÍ 

Pro 9  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno. 

Součástí usnesení číslo 22/023, které je přílohu zápisu. 
 

6. Volby starosty a místostarosty (místostarostů) 

a) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva uvolnění 

Předsedající navrhl, aby situace zůstala stejná jako v předchozím volebním období, tj. aby starosta  

i místostarosta nebo místostarostové byli pro výkon svých funkcí neuvolněni. Dlouhodobě 

uvolněným nebude žádný člen zastupitelstva. Poté otevřel diskusi k uvedenému bodu.  

Do diskuse se přihlásil pan Ing. Jiří Jílek, který uvedl, že navrhuje, aby bylo jedno místo uvolněné,  

a to funkce starosty. Nikdo další se do diskuse nepřihlásil, a proto dal předsedající hlasovat  

o protinávrhu, že starosta bude pro výkon své funkce uvolněný a funkce místostarosty nebo 

místostarostů budou neuvolněné.  

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 3  Proti 6  Zdržel se 0 Neschváleno.   

 

Protinávrh nebyl schválen, proto bylo přistoupeno k hlasování o návrhu předsedajícího, aby starosta  

i místostarosta nebo místostarostové byli pro výkon svých funkcí neuvolněni. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 6  Proti 3  Zdržel se 0 Schváleno. 

Součástí usnesení číslo 22/023, které je přílohu zápisu. 
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b) určení způsobu volby starosty a místostarosty (místostarostů) 

Předsedající konstatoval, že zastupitelstvo dle svého schváleného volebního řádu určí, zda bude volba 

starosty a místostarosty nebo místostarostů probíhat veřejným nebo tajným hlasováním. Dále uvedl, 

že navrhuje, aby volba probíhala veřejným hlasováním. Poté otevřel diskusi k uvedenému bodu.  

Do diskuse se nikdo nepřihlásil, a proto dal hlasovat o tom, že volba starosty a místostarosty nebo 

místostarostů bude probíhat veřejným hlasováním. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 9  Proti 0  Zdržel se 0 Schváleno.   

Součástí usnesení číslo 22/023, které je přílohou zápisu. 

 

c) volba starosty 

Na úvod předsedající uvedl, že volba bude probíhat dle schváleného volebního řádu. Členové 

zastupitelstva mohou podávat návrhy na funkci. Poté se navržený kandidát vyjádří, zda funkci přijímá 

a bude přistoupeno k volbě. O jednotlivých kandidátech se hlasuje samostatně v pořadí, v jakém byly 

navrženi. Poté předsedající vyzval přítomné zastupitele k podání návrhů na funkci starosty. Byl 

podán následující návrh: 

 

- pan Jiří Kuba navrhl pana MUDr. Rolanda Ariase.  

 

Jiné návrhy podány nebyly. Předsedající uvedl, že svůj návrh na starostu přijímá. Poté předsedající 

přistoupil, v souladu s volebním řádem, k hlasování o své osobě jako starostovi Městského obvodu 

Plzeň 7 - Radčice.  

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 1 Schváleno.   

Součástí usnesení číslo 22/023, které je přílohou zápisu. 

 

Zastupitelstvo zvolilo starostou Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice pana MUDr. Rolanda 

Ariase, který i nadále zůstal předsedajícím ustavujícího zasedání zastupitelstva. 

 

d) určení počtu místostarostů 

Předsedající uvedl, že navrhuje, aby situace zůstala stejná jako přechozí volební období, a proto 

navrhuje počet místostarostů stanovit na dva, kteří budou neuvolněni. Poté otevřel diskusi 

k uvedenému bodu. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, a proto dal hlasovat o návrhu na dva 

místostarosty. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 9  Proti 0  Zdržel se 0 Schváleno.   

Součástí usnesení číslo 22/023, které je přílohou zápisu. 

 

e) volba místostarostů 

Předsedající uvedl, že jako u volby starosty bude postupováno dle schváleného volebního řádu a 

vyzval členy zastupitelstva k návrhům na prvního místostarostu. Byl podán následující návrh: 

 

- MUDr. Rolando Arias navrhl pana Jiřího Kubu. 

 

Jiné návrhy podány nebyly. Předsedající vyzval pana Jiřího Kubu, aby se vyjádřil, zda funkci 

přijímají. Pan Jiří Kuba uvedl, že funkci přijímá.  

Poté předsedající přistoupil, v souladu s volebním řádem, k hlasování o panu Jiřím Kubovi jako 

prvním místostarostovi.  
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HLASOVÁNÍ 

Pro 9  Proti 0  Zdržel se 0 Schváleno.   

Součástí usnesení číslo 22/023, které je přílohou zápisu. 

 

Zastupitelstvo zvolilo prvním místostarostou pana Jiřího Kubu, který poděkoval za důvěru. 

 

Dále předsedající vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na druhého místostarostu. Byl podán 

následující návrh: 

 

- MUDr. Rolando Arias navrhl pana Bc. Tomáše Goesla. 

 

Jiné návrhy podány nebyly. Předsedající vyzval pana Bc. Tomáše Goesla, aby se vyjádřil, zda funkci 

přijímají. Pan Bc. Tomáš Goesl uvedl, že funkci přijímá.  

Poté předsedající, v souladu s volebním řádem, přistoupil k hlasování o panu Bc. Tomáši Goeslovi 

jako druhém místostarostovi.  

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 9  Proti 0  Zdržel se 0 Schváleno.   

Součástí usnesení číslo 22/023, které je přílohou zápisu. 

 

Zastupitelstvo zvolilo druhým místostarostou pana Bc. Tomáše Goesla, který poděkoval za 

důvěru. 

 

7. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

Povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor je dána zákonem o obcích (§ 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 

písm. l) ). Funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního 

zastupitelstva, a proto je potřeba zvolit nové výbory. 

 

a) určení počtu členů kontrolního a finančního výboru 

Předsedající uvedl, že zastupitelstvo dle zákona o obcích určuje počet členů výboru, který musí být 

lichý, přičemž musí mít nejméně 3 členy. Členy výboru mohou být členové zastupitelstva, ale i jiné 

osoby. Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva (§ 114 odst. 4 zákona o obcích). Dále uvedl, že 

členy kontrolního nebo finančního výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník úřadu ani 

osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na městském úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). 

Poté předsedající navrhl, aby finanční i kontrolní výbor měl jako doposud pět členů. Poté zahájil 

diskusi. Do diskuse se přihlásil pan Ing. Jaroslav Kohout, který uvedl, že podporuje pětičlenné 

výbory, jako bylo v předchozím volebním období. Dále se do diskuse nikdo nepřihlásil, a proto bylo 

přistoupeno k hlasování o návrhu na pětičlenný finanční výbor a pětičlenný kontrolní výbor. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 9  Proti 0  Zdržel se 0 Schváleno.   

Součástí usnesení číslo 22/023, které je přílohou zápisu. 

 

Zastupitelstvo obvodu zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou pětičlenné. 

 

b) volba předsedy kontrolního výboru 

Předsedající uvedl, že jako u volby starosty a místostarostů bude postupováno dle schváleného 

volebního řádu a vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na předsedu kontrolního výboru. Byl 

podán následující návrh: 

 

- MUDr. Rolando Arias navrhl pana Ing. Jaroslava Kohouta. 
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Jiné návrhy podány nebyly. Předsedající vyzval pana Ing. Jaroslava Kohouta, aby se vyjádřil, zda 

funkci přijímají. Pan Ing. Jaroslav Kohout uvedl, že funkci přijímá. 

Poté předsedající, v souladu s volebním řádem, přistoupil k hlasování o panu Ing. Jaroslavu 

Kohoutovi jako předsedovi kontrolního výboru.  

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 9  Proti 0  Zdržel se 0 Schváleno.   

Součástí usnesení číslo 22/023, které je přílohou zápisu. 

 

Zastupitelstvo zvolilo předsedou kontrolního výboru pana Ing. Jaroslava Kohouta. 

 

c) volba předsedy finančního výboru 

Předsedající uvedl, že jako u volby starosty a místostarostů bude postupováno dle schváleného 

volebního řádu a vyzval členy zastupitelstva k podání návrhů na předsedu finančního výboru. Byly 

podány následující návrhy: 

 

- MUDr. Rolando Arias navrhl pana Rostislava Vopelku, 

- Ing. Jiří Jílek navrhl pana Ing. Zdeňka Švarce. 

 

Jiné návrhy podány nebyly. Předsedající vyzval kandidáty, aby se vyjádřili, zda funkci přijímají. Oba 

funkci přijmuli.  

Poté předsedající přistoupil k hlasování. V souladu s volebním řádem bylo nejdříve přistoupeno 

k hlasování o panu Rostislavu Vopelkovi. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 6  Proti 3  Zdržel se 0 Schváleno.  

Součástí usnesení číslo 22/023, které je přílohou zápisu. 

 

Zastupitelstvo zvolilo předsedou finančního výboru pana Rostislava Vopelku. 

 

d) volba členů kontrolního a finančního výboru 

Předsedající navrhl, aby předsedové uvedených výborů připravili na další jednání zastupitelstva 

návrhy na personální obsazení jednotlivých výborů zastupitelstva ve stanoveném počtu a předložili je 

ke schválení. Poté zahájil diskusi k uvedenému bodu. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, a proto nechal 

hlasovat o tom, že personální obsazení jednotlivých výborů bude přesunuto na další jednání 

zastupitelstva a předsedové výborů zde předloží své návrhy. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 9  Proti 0  Zdržel se 0 Schváleno.   

Součástí usnesení číslo 22/023, které je přílohou zápisu. 

 

 

8. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

Předsedající navrhl, aby neuvolněným členům zastupitelstva byla v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 

písm. n) zákona o obcích a nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev 

územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, poskytována měsíční odměna 

v následující výši (zůstávají stejné jako v roce 2020): 

- neuvolněný starosta      35 000,- Kč 

- neuvolnění místostarostové     13 000,- Kč 

- předseda výboru zastupitelstva nebo komise rady    3 300,- Kč 

- člen výboru zastupitelstva nebo komise rady    2 500,- Kč 

- člen zastupitelstva         1 700,- Kč 



 6 

Dále předsedající uvedl, že v případě souběhu výkonu několika funkcí bude neuvolněnému členovi 

Zastupitelstva poskytnuta odměna za funkci, za kterou mu náleží nejvyšší odměna schválená 

zastupitelstvem. Dále navrhuje, aby odměny byly vypláceny od schválení v zastupitelstvu, tedy  

od 17. 10. 2022. V případě nástupu náhradníka na uvolněný mandát člena zastupitelstva obvodu bude 

odměna poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých 

funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

Dále navrhuje neuvolněným členům zastupitelstva obvodu, kteří jsou podnikajícími fyzickými 

osobami nebo osobami provozujícími jinou samostatnou výdělečnou činnost v souladu s § 71 odst. 3 

a § 84 odst. 2 písm. o) zákona o obcích, náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich 

funkce, a to v paušální výši 150,- Kč/hodina. Za kalendářní měsíc nepřekročí tato částka výši  

3 000,- Kč. 

Poté předsedající otevřel diskusi k uvedenému bodu. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, a proto bylo 

přistoupeno k hlasování o návrhu přesedajícího o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

zastupitelstva. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 9  Proti 0  Zdržel se 0 Schváleno.   

Usnesení má číslo 22/024 a je přílohou zápisu. 
 

9. Diskuse 

Do diskuse se přihlásil: 

- přesedající – oznámil, že nyní započala oprava povrchu (rekonstrukce) hlavní komunikace 

V Radčicích, která byla kvůli změně dodavatele odložena ze srpna 2022. Oznámil, že změnou 

dodavatele přestali platit všechny dohody připravené s předchozím dodavatelem. Dále uvedl, že 

půdorys vozovky se nemění, pouze se bude měnit sklon u jednotlivých nemovitostí, kvůli zlepšení 

odtoku vody (neměli by se tvořit louže). V pátek byla schůzka s dodavatelem stavby a ten přislíbil 

zaslání harmonogramu prací. Harmonogram dorazil vedení obvodu těsně před konáním 

zastupitelstva. Předsedající uvedl, že bude všem zastupitelům přeposlán do mailů a požádal tajemnici 

o zajištění předání harmonogramu prací všem zastupitelům. Dále přítomné informoval, že obvod 

bude nejdostupnější od Křimic a po místních komunikacích, kam nebude vpouštěna tranzitní 

doprava. Dle harmonogramu je konec prací naplánován na 18. 11. 2022, ale zde bude záležet velmi 

na počasí. Obslužnost MHD a zásobování zůstane zachována. 

- předsedající – ke stavbě Městského okruhu, úsek Křimická – Karlovarská, informoval, že probíhá 

dle harmonogramu a na jaře 2023 by měl být otevřen. Stále se objevují dotazy na sjezd do ulice Ke 

Kovářce. Zde budou city-bloky, které budou moci být odstraněny jen pro velmi nouzovou situaci 

(např. hasiči). Pan Ing. Jaroslav Kohout se dotazoval, za bude propojena ulice Ke Kovářce s ulici 

K Zámečku. Předsedající uvedl, že k propojení zatím dojít nemůže, protože je zde soukromý 

pozemek, který tomu brání. Majitele pozemku se obvod několikrát pokoušel kontaktovat, zda by 

pozemek nemohl vykoupit, ale majitel pozemku nebyl dohledán (doručování na známé adresy se 

nedaří). 

- Ing. Jaroslav Kohout – upozornil, že v ulici Košutecké jezdí motorová vozidla velmi rychle a 

nedávají zde přednost v jízdě. Ví, že dodržování pravidel je na každém. Předsedající uvedl, že stejná 

situace je v ulicích Jilmová a Na Mazinách. Zde již došlo ke zklidnění dopravy retardéry a omezením 

rychlosti na „30“. V Košutecké ulici vidí předsedající problém i s rychle jedoucími cyklisty. Je zde 

možné požádat o dopravní značení, ale není si jistý, zda by situaci vyřešilo. Pan Jiří Kuba uvedl, že se 

domnívá, že změna přednosti v jízdě nic nevyřeší, protože i tak budou řidiči Košuteckou ulici 

považovat za hlavní. Spíše by viděl jako řešení dát řidičům vědět, že je zde přednost zprava, která má 

být dodržována (upozornění). 

- Ing. Jaroslav Kohout se dotazoval na pamětní desky. Dotazoval se, zda jsou dány podmínky na další 

návrhy. Předsedající uvedl, že přesná kritéria stanovena nejsou, vychází se hlavně z návrhů občanů. 

Jako existující neměnnou podmínku uvedl, že by se mělo vždy jednat o občany Radčic, kteří již 

nežijí. Podobně jako je tomu u návrhů na pojmenování ulic. Již nyní je k dispozici několik námětů, 

např. jeden z bývalých starostů.  
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- Ing. Jiří Jílek se dotazoval předsedajícího, zda by se s ním mohla opozice scházet na pravidelných 

schůzkách. Navrhl jednou měsíčně cca. 15 minut. Předsedající souhlasil a uvedl, že by rád znal 

dopředu téma jednání. Pan Ing. Jiří Jílek upřesnil, že by šlo o schůzky týkající se dění v obvodu.  

- Ing. Jiří Jílek se dotazoval na vydávání zpravodaje obvodu Radčice.info. Dotazoval se, zda do něho 

opozice může také psát články. Předsedající uvedl, že může, ale vždy záleží na rozsahu článku. Pan 

Ing. Jiří Jílek upřesnil, zda mohou mít ve zpravodaji celou stánku. Tento rozsah předsedající 

nepotvrdil. 

 

Dále se do diskuse nikdo nepřihlásil. 
 

10. Závěr 

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

zastupitelstva v 19:10 hodin.  
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Předání osvědčení o zvolení členem zastupitelstva 

3) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva 

4) Program jednání 

5) Usnesení ZMO č. 22/023, 22/024 
 

 

 

 

 

Zapisovatel:  

 

 

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

 

 

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

  

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


