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ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice 

  č. 6/2022, 

konané ve středu,  

dne 7. prosince 2022 od 18:00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 7 - Radčice 

 

Přítomni:   viz prezenční listina (příloha č. 1) 

Omluveni:  Bc. Tomáš Goesl 
 

1. Zahájení  

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

oficiálně zahájeno v 18:02 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 zápisu a zapisovatele  

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu členy zastupitelstva pány Jiřího Kubu a Petra Kohouta, 

zapisovatelkou paní Romanu Topičovou. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným 

se vyjádřit. Protože se nikdo nevyjádřil, dal hlasovat o jeho návrhu.  

 

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 19. září 2022 byla přijata celkem 

dvě usnesení. 

 

Usnesení č. 22/021 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se mění 

vyhláška statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města 

Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla 

zaslána dne 20. 9. 2022 odboru právnímu a legislativnímu Magistrátu města 

Plzně k dalšímu zpracování.  

 

Usnesení č. 22/022 Rozpočtová opatření č. 15 – 17/2022 

Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla 

zaslána dne 20. 9. 2022 odboru financování a rozpočtu Magistrátu města Plzně 

k dalšímu zpracování. 

 

     Na ustavujícím zasedání zastupitelstva MO Plzeň 7 - Radčice konaného dne 17. října 2022 byla 

přijata celkem dvě usnesení. 
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Usnesení č. 22/023 Volba starosty, místostarostů a předsedů finančního a kontrolního výboru 

Městského obvodu Plzeň 7 - Radčice 

Z uvedeného usnesení vyplynul úkol pro předsedy finančního a kontrolního 

výboru připravit návrhy na personální obsazení těchto výborů a tyto návrhy 

předložit ke schválení na dalším jednání zastupitelstva. Navrženo k řešení 

v bodě 8 dnešního programu jednání.   

 

Usnesení č. 22/024 Odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  

Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice byla 

zaslána dne 25. 10. 2022 mzdové účetní Magistrátu města Plzně k dalšímu 

zpracování. 

 

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

 

5. Rozpočtová opatření č. 18 – 22/2022 – převody finančních prostředků do rozpočtu  

MO Plzeň 7 – Radčice a snížení zapojení Fondu rezerv a rozvoje na rok 2022 

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

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

opatření, jejichž předmětem je:  

 

a) rozpočtové opatření č. 18 – jedná se o navýšení rozpočtu Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice 

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

září 2022 ve výši 52 893,- Kč a její zapojení na mzdové výdaje pracovníků na úklid veřejného 

prostranství (mzdy, zdravotní a sociální pojištění). 

 

b) rozpočtové opatření č. 19 – jedná se o navýšení rozpočtu Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice 

z dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené s volbou Prezidenta republiky ve výši 10 100,- Kč a 

její zapojení na běžné výdaje rozpočtu (drobný hmotný majetek) 

 

c) rozpočtové opatření č. 20 – jedná se o navýšení rozpočtu Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice 

z dotace ze státního rozpočtu na výdaje spojené s volbami do Zastupitelstev obcí a 1/3 Senátu ČR ve 

výši 50 000,- Kč a její zapojení na běžné výdaje rozpočtu (mzdové výdaje, občerstvení, služby) 

 

d) rozpočtové opatření č. 21 – jedná se o navýšení rozpočtu Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice na 

základě Smlouvy o reklamě a propagaci uzavřenou se společností ČEZ, a.s., ve výši 20 000,- Kč (bez 

DPH). Reklama a propagace objednána v rámci akce „Rozsvícení vánočního stromu 2022 v Plzni 7 – 

Radčicích“. V případě splnění podmínek smlouvy a odsouhlasení společností ČEZ, a.s. bude 

Městským obvodem Plzeň 7 – Radčice vystavena faktura a uvedená částka s DPH bude přijata do 

rozpočtu a zapojena na běžné výdaje (drobný hmotný majetek). 

 

e) rozpočtové opatření č. 22 – jedná se o snížení zapojených finančních prostředků z fondu rezerv a 

rozvoje pro rok 2022 v částce 9 200 000,- Kč (ze stavebních investic rekonstrukce budovy bývalé 

hasičské zbrojnice, úprava veřejného prostoru a měřiče rychlosti). Uvedené finanční prostředky 

budou zapojeny do rozpočtu na rok 2023. 

 

Poté předsedající zahájil diskusi k uvedenému bodu.  

Pan Ing. Jaroslav Kohout se dotazoval, proč jsou v rozpočtovém opatření č. 19 přijaté finanční 

prostředky na volbu prezidenta zapojeny na drobný hmotný majetek. Vysvětleno, že byla zakoupena 

nová volební zástěna.  

Pan Ing. Jiří Jílek se k rozpočtovému opaření č. 22 dotazoval, co nebylo realizováno u veřejného 

prostoru a měřičů rychlosti, že dochází ke snížení zapojených finančních prostředků z fondu rezerv a 

rozvoje. Předsedající vysvětlil, že u měřičů rychlosti byla získána dotace na jejich pořízení a tím 

došlo k úsporám. Dále uvedl, že ostatní akce zatím nebyly realizovány.  
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Například u akce „Úprava veřejného prostoru“ městský obvod jedná s Lesy České republiky o možné 

realizaci. To samé platí pro akci „Lávka v Břízkách“. Pan Ing. Jiří Jílek se dotazoval, kde budou 

realizována plánovaná přemostění. Předsedající vysvětlil, že se jedná o přemostění V Břízkách, poté 

u Mateřské školky, naproti budově bývalé hasičské zbrojnice a pod mostkem v Jilmové ulici. Jde  

o propojení části zeleně za potokem. Tento prostor není v současné době využíván. Pokud bude 

možné přemostění městský obvod plánuje na tento prostor dát další herní a odpočinkové prvky.  

Pan Ing. Zdeněk Švarc se dotazoval, zda je plánována zástavba za potokem. Předsedající uvedl, že se 

zástavba neplánuje, ale odpočinkové prvky v plánu jsou.  

Pan Ing. Jiří Jílek se dotazoval, zda je cena projektu ve výši 60 % realizace správně. Předsedající 

vysvětlil, že ano, protože zde jde o alokaci finančních prostředků, a ne o přesnou cenu projektu  

a vzhledem k současným cenám ve stavebnictví je toto v pořádku. Předsedající uvedl, že obvod má 

záměr, který se snaží naplnit a jsou na něm průběžně činěny úkony a podle nich se poté vyvíjí ceny. 

Dále probíhala diskuse týkající se výše cen projektů a cen za realizaci akce. 

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

opatřeních č. 18 - 22/2022. 
 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno. 

Usnesení má číslo 22/025 a je přílohou zápisu. 
 

6. Návrh rozpočtu městského obvodu Plzeň 7 – Radčice na rok 2023 a rozpočtové výhledy 

na roky 2024 - 2026 

Návrh rozpočtu na rok 2023 a rozpočtové výhledy na roky 2024 – 2026 byly zveřejněny na úřední 

desce úřadu od 10. listopadu do 8. prosince 2022. Členům zastupitelstva byl návrh včetně všech 

příloh zaslán v zákonem stanoveném termínu. Všichni občané včetně zastupitelů měli možnost se 

s návrhem rozpočtu seznámit a ve stanovené lhůtě uplatnit připomínky. Nikdo tohoto práva nevyužil.  

Na úvod projednávání tohoto bodu programu předsedající uvedl, že přestože rozpočet na rok 2023 je 

sestaven jako rozpočet „investiční“, zachovává i finanční rezervu ve fondu rezerv a rozvoje (FRR). 

Předsedající dále zdůraznil, že při tvorbě rozpočtu jsou alokovány částky na investice v plném 

rozsahu, i když se skoro u všech akcí obvod snaží částky snížit dotacemi a zajištěním dalších zdrojů 

financování. Z těchto důvodů pak dochází k úsporám. Dále předsedající uvedl, že je rozpočet 

sestaven jako vyrovnaný. 

Poté předsedající zahájil diskusi k uvedenému bodu.  

Pan Ing. Jiří Jílek se dotazoval na některé položky rozpočtu z přílohy č. 3 (odměny zastupitelů, 

zdravotní pojištění zaměstnanců, hřiště drobný hmotný majetek, vzhled obce – drobný hmotný 

majetek x materiál, kultura – drobný hmotný majetek x materiál x služby). Bylo poskytnuto 

vysvětlení k jednotlivým položkám rozpočtu. Na dotaz týkající se zdravotního pojištění zaměstnanců 

bude odpověď připravena na další jednání zastupitelstva. 

Dále se pan Ing. Jiří Jílek zajímal o realizaci rekonstrukce budovy bývalé hasičské zbrojnice. 

Předsedající vysvětlil, že po rekonstrukci by budova měla sloužit jako „kulturní dům“, kde bude sál  

a gastro zázemí. Plánem obvodu je úprava celkového prostoru v okolí uvedené budovy, spojení 

budovy s dětských hřištěm (úprava veřejného prostoru), zklidnění dopravy v dolní části obvodu, 

rozšíření wifi sítě, rozšíření kamerového systému apod. Do rozpočtu je zapojena částka 10 milionů 

korun, ale městský obvod jedná o poskytnutí některých dotací. V současné době není známo, jak 

řízení o dotacích dopadnou. Předsedající znovu konstatoval, že se obvod snaží získávat na své akce, 

které chce realizovat dotace nebo jiné finanční zdroje (např. kanalizace Ke Kovářce – akce za cca 

6 500 000,- Kč, kdy obvod uhradil jen malou část, zbytek pokryt finančními prostředky z města 

Plzně). 

Protože se do diskuse nikdo další nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 7  Proti 0  Zdržel se 1  Schváleno.                   

Usnesení má číslo 21/026 a je přílohou zápisu. 
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7. Přenos kompetencí k provádění rozpočtových opatření do 31. 1. 2023 na radu 

Městského obvodu Plzeň 7 – Radčice, tj. na starostu 

Na úvod projednávaného bodu předsedající uvedl, že podklady k projednávaném bodu obdrželi 

zastupitelé v zákonem stanovené lhůtě (důvodová zpráva). Jedná se o provozní záležitost prováděnou 

a schvalovanou každoročně ke konci roku, a to z toho důvodu, že by bylo potřeba do 31. 1. 2023 

schválit nepředpokládaný příjem nebo výdaj rozpočtu roku 2022, jež není pokryt rozpočtovanými 

prostředky. Dále předsedající uvedl, že o provedených rozpočtových změnách v uvedeném období 

bude informovat na prvním zasedání zastupitelstva v roce 2023. 

Následně předsedající zahájil diskusi. Protože se do diskuse nikdo nepřihlásil, bylo přistoupeno 

k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Schváleno.                   

Usnesení má číslo 21/027 a je přílohou zápisu. 

 

8. Volba členů finančního a kontrolního výboru 

Předsedající k volbě uvedl, že návrhy budou podány předsedy jednotlivých výboru, ale finální 

rozhodnutí o jednotlivých členech je na zastupitelstvu. Navrhl, aby se o každém členovi finančního a 

kontrolního výboru hlasovalo samostatně. Protože nikdo neměl žádné námitky, bylo přistoupeno 

k hlasování o jednotlivých návrzích.  

 

Nejdříve zastupitelé hlasovali o složení finančního výboru: 

Pan Rostislav Vopelka jako předseda finančního výboru navrhl: 

 

1) pana Petra Kohouta 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Zvolen. 

 

2) paní Martu Kohoutovou 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Zvolena. 

 

Pan Ing. Zdeněk Švarc navrhl: 

1) paní Annu Jílkovou 

HLASOVÁNÍ 

Pro 3  Proti 5  Zdržel se 0  Nezvolena. 

 

2) paní Janu Luskovou 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Zvolena. 

 

Další návrh na posledního člena finančního výboru nebyl žádným členem zastupitelstva podán. 

Předsedající proto navrhl, aby byla volba posledního člena přesunuta na další jednání zastupitelstva, 

kdy zastupitelé připraví nové návrhy na člena finančního výboru. Zastupitelé s tímto návrhem 

souhlasili. 

 

Členy finančního výboru byli zvoleni pan Petr Kohout, paní Marta Kohoutová, paní Jana Lusková.  

 

 

 

 

 

 



 5 

Poté zastupitelé přistoupili k hlasování o složení kontrolního výboru: 

Pan Ing. Jaroslav Kohout jako předseda kontrolního výboru navrhl za členy: 

1) pana Ing. Zdeňka Švarce 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Zvolen. 

 

2) pana Ing. Jiřího Jílka 

HLASOVÁNÍ 

Pro 3  Proti 5  Zdržel se 0  Nezvolen. 

 

Předsedající dále navrhl: 

1) pana Václava Víta 

HLASOVÁNÍ 

Pro 5  Proti 3  Zdržel se 0  Zvolen. 

 

2) pana Jana Beránka 

HLASOVÁNÍ 

Pro 6  Proti 1  Zdržel se 1  Zvolen. 

 

3) pana Matěje Brože 

HLASOVÁNÍ 

Pro 8  Proti 0  Zdržel se 0  Zvolen. 

 

Členy kontrolního výboru byli zvoleni pan Ing. Zdeněk Švarc, pan Václav Vít, pan Jan Beránek,  

pan Matěj Brož. 

 

Usnesení má číslo 22/028 a je přílohou zápisu. 

 

9. Informace starosty 

Předsedající sdělil přítomným zastupitelům, že: 

- byla ukončena první fáze rekonstrukce hlavní komunikace V Radčicích. Rekonstrukce byla 

nákladnější a komplikovanější, než se předpokládalo, protože při odfrézování povrchu bylo zjištěno, 

že chybí potřebné podloží (asfaltový koberec byl položen přímo „na hlínu“). Předsedající konstatoval, 

že při rekonstrukci kanalizačního řadu v hlavní komunikaci před lety selhal, jak stavební dozor, tak i 

dohled tehdejšího vedení městského obvodu. Nyní bylo nutné tato opomenutí a nedodržení 

technologií nákladně opravit. Na jaře proběhne druhá fáze rekonstrukce od Jarní ulice směr Malesice. 

- problémem je nyní rozježděná komunikace Ke Kovářce. Městskému obvodu bylo přislíbeno, že 

komunikace bude v nejbližší době dána do původního stavu firmou Berger Bohemia.  

- stále se opakují dotazy občanů, proč je budován sjezd z městského okruhu do ulice Ke Kovářce. 

Sjezd zde nebude. Je vybudován pouze jako nouzový, ale budou v něm umístěny city bloky. 
 

10. Diskuse 

Do diskuse se přihlásil: 

- Ing. Jaroslav Kohout oznámil, že dne 30. 11. 2022 v Idnes vyšel rozhovor s panem Ing. Martinem 

Vítem ze Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, kde sdělil, že dne 17. 2. 2023 bude spuštěno 

předčasné užívání na městském okruhu. Dále zde sdělil, že rok bude probíhat hluková studie  

u bytových domů ve Studentské ulici, kde jsou první domy 250 m od okružní křižovatky. Domnívá 

se, že by se hluková studie měla provádět i v Radčicích a u Longevity v Křimicích. Předsedající 

uvedl, že městský obvod dá dotaz na Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, zda je možné rozšíření 

hlukové studie i na Radčice. 

- Ing. Jiří Jílek upozornil, že na parkovišti v ulici K Zámečku již několik měsíců stojí motorové 

vozidlo bez SPZ a jeví se jako vrak. Předsedající poděkoval za upozornění a uvedl, že bude zjištěno, 

zda se jedná o vrak.  
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Dále uvedl, že uvedené záležitosti je možné řešit zasláním mailu (upozornění) na úřad a není nutné 

čekat na jednání zastupitelstva. Takové situace se městský obvod nebo úřad snaží řešit bez prodlení. 

- Ing. Jiří Jílek se dotazoval, kdo psal inzerát na hledání uklízečky do Mateřské školky v Radčicích  

a Malesicích. Nyní podle pravidel by měl být inzerát napsán na uklízeče a uklízečku. Předsedající 

uvedl, že inzerát přinesla paní učitelka ze školky a požádala o zveřejnění. Správcem školky není 

městský obvod. 

- pan Zbyněk Wočadlo se dotazoval, zda při spuštění předčasného užívání městského okruhu budou 

dány do okolí zábrany pro zvěř. Uvedl, že přes městský okruh vedou stezky hlavně černé zvěře  

a bez instalace zábran bude docházet k nehodám, tak jako to bylo u spuštění provozu na okružní 

křižovatku u Makra. Předsedající uvedl, že osloví Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, zda počítá 

s instalací zábran proti vniku zvěře.  

Dále se do diskuse nikdo nepřihlásil. 
 

11. Závěr 

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

zastupitelstva v 19:28 hodin.  
 

Přílohy zápisu: 

1) Prezenční listina 

2) Program jednání 

3) Usnesení ZMO č. 22/025, 22/026, 22/027, 22/028 
 

 

 

Zapisovatel:  

 

 

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

 

 

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

  

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


