
 1 

Z Á P I S  ze zasedání  ZMO Plzeň 7 – Radčice 

  č. 2/2020, 

konané v pondělí  

dne 18. května 2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 7 - Radčice 

 
Přítomni:    viz presenční listina (příloha č.2) 

Omluveni:           

Nepřítomen: 

 

1. Zahájení  

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

zahájeno v 18:00 hodin starostou obvodu MUDr. Rolandem Ariasem (dále jako „předsedající“). 

Konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno devět členů zastupitelstva (z celkového počtu devíti členů), 

takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

2. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s programem zveřejněném na úřední desce (příloha č.1). Před hlasováním dal 

přítomným možnost program doplnit či se k němu jinak vyjádřit. Protože se nikdo nepřihlásil, 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 Rostislava Vopelku a Tomáše Goesla, 

zapisovatelkou Annu Jílkovou. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným se vyjádřit. 

Protinávrhy nebyly podány, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro         9                         Proti      0                 Zdržel se        0                                                Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva 

Na zasedání zastupitelstva, konaného v únoru 2020 byla přijata celkem dvě usnesení: 

 

20/001                Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva 

Výsledek:           Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7-Radčice bylo zasláno pracovnici 

                           SIT MMP, která úpravu odměn zastupitelů dle přijatého usnesení zapracovala do systému 

 

20/002                Rozpočtové opatření č. 1/2020 

Výsledek:           Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7-Radčice zaslána MMP, Odboru 

                           účtování a daní          

 

Obě přijatá usnesení byla zveřejněna v zákoně stanovené lhůtě na webu usnesení.plzen.eu. 

 

      5.   Dílčí závěrečný účet za rok 2019 

Dokumentace k dílčímu závěrečnému účtu byla zveřejněna na úřední desce obvodu dne 26.3. 

2020. Všichni zastupitelé obdrželi kompletní dokumentaci k dílčímu závěrečnému účtu v zákoně 

stanovené lhůtě. 

Hospodaření městského obvodu Plzeň 7 – Radčice za uplynulý rok po provedení operací finančního 

vypořádání skončilo přebytkem ve výši 3 328 374,49 Kč. V zákoně stanovené lhůtě nebyly z řad 

občanů ani zastupitelů uplatněny žádné písemné ani ústní připomínky, dotazy či námitky. Na jednání 

zastupitelstva se nikdo ze zastupitelů do diskuse nepřihlásil, předsedající proto požádal přítomné 

zastupitele o schválení návrhu usnesení. 
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HLASOVÁNÍ 

Pro        9                             Proti             0                           Zdržel se         0                                    Schváleno! 

Usnesení má číslo 20/004 a je přílohou zápisu.  

 
6. Rozpočtové opatření č. 2/2020 – finanční příspěvek Sportmanie 2020 

Obsahem rozpočtového opatření označeného jako 2/2020 je poskytnutí finančního příspěvku ve výši 

20 tisíc korun z rozpočtu městského obvodu Plzeň 7 – Radčice do rozpočtu MMP, Odboru sportu, 

Smart Cities a podpory podnikání na projekt Sportmanie Plzeň 2020. O finanční participaci a 

spolupráci na uvedeném projektu, jehož cílem je nabídnout dětem, mládeži ale i občanům a 

návštěvníkům města možnost smysluplně strávit konec prázdnin, byl požádán starosta obvodu 1. 

náměstkem primátora města Plzně Mgr. Romanem Zarzyckým. Akce se bude konat na konci měsíce 

srpna, a to 15. – 23.8.2020.  

Předsedající seznámil přítomné s obsahem navrhovaného usnesení a zahájil diskusi. Do diskuse se 

nikdo nepřihlásil, bylo proto přistoupeno k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro         9                          Proti      0                                       Zdržel se        0                 Schváleno! 

Usnesení má číslo 20/005 a je přílohou zápisu.  

                

7. Rozpočtové opatření č. 3/2020  

Návrh usnesení, týkající se schválení rozpočtového opatření č. 3/2020, vychází z potřeby provedení 

přesunů mezi jednotlivými položkami rozpočtu sociálního fondu. Protože všichni zastupitelé obdrželi 

podklady elektronicky, zahájil předsedající diskusi, a protože se nikdo nepřihlásil, dal o návrhu 

usnesení hlasovat. 

 
HLASOVÁNÍ 

Pro         9                                Proti      0                                       Zdržel se        0                        Schváleno! 

Usnesení má číslo 20/006 a je přílohou zápisu.  

 

8. Dotační programy MO Plzeň 7 – Radčice na rok 2020 

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

obdrželi zastupitelé v zákoně stanovené lhůtě, a předal slovo místostarostovi Bc. Goeslovi. Ten řekl, že dotační 

programy rok 2020 byly projednány a odsouhlaseny kulturní komisí, která se nesešla osobně, ale jednala pouze 

korespondenčně. Oproti rokům minulým nedochází k žádným změnám. Stejná zůstává částka 110 tisíc korun, 

vyčleněná z rozpočtu městského obvodu na podporu uvedených programů, shodné jsou i dva programy 

(kultura a sport) a beze změn zůstávají i kritéria a podmínky pro poskytnutí dotace.   

Po krátkém úvodu zahájil předsedající diskusi. 

Do diskuse se jako první přihlásil zastupitel pan Jaroslav Kohout, který navrhuje zkrátit termín pro přijímání 

žádostí tak, aby bylo možno žádosti projednat a smlouvy se žadateli uzavřít ještě před letními prázdninami, 

protože, jak dále uvedl, schválení či neschválení dotace je pro mnohé žadatele jako pořadatele akcí velice 

důležité, neboť bez dotace řada z nich akce pořádat nebude.  

Stejného názoru je i zastupitel pan Zdeněk Švarc. 

Panem místostarostou bylo vysvětleno, že úřad může přijímat žádosti nejdříve 22.6., což je pondělí, ihned po 

skončení 30-denní lhůty stanovené zákonem jako počátek lhůty pro podání žádosti. Vzhledem k tomu, že 

termín červnového zastupitelstva je již 24., není možné to do tohoto data stihnout.  

V diskusi bylo uvažováno i s posunutím zastupitelstva do měsíce července, ale protože je nutné dát prostor 

občanům pro podání žádosti, orgánům obce čas na seznámení se s obsahem žádostí a následně návrhem na 

rozdělení, bylo od přesunutí termínu zastupitelstva nakonec ustoupeno a pan Kohout vzal svůj návrh zpět.  

Pan zastupitel Ženíšek měl dále připomínku k termínu vyúčtování dotací, který je stejně jako v minulém roce 

stanoven – „do dvou měsíců po ukončení akce, nejpozději do 30. 11. 2020“. Bylo vysvětleno, že v každé 

smlouvě je datum vyúčtování dotace stanoven individuálně, a akce, které se konají na přelomu roku, mají tento 

termín posunutý na počátek roku následujícího.  

Termín pro přijímání žádosti tedy zůstává stejný, tj. 22. 6. – 10. 7. 2020 a o žádostech se bude 

rozhodovat na jednání zastupitelstva 9. září 2020.  

Protože se nikdo další do diskuse nepřihlásil, vyzval předsedající zastupitele ke schválení návrhu 

předkládaného usnesení. 
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HLASOVÁNÍ 

Pro         9                                     Proti      0                                       Zdržel se        0            Schváleno!                

Usnesení má číslo 20/003 a je přílohou zápisu. 

 

9. Vyhláška města Plzně o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a novela vyhlášky 

č. 22/2004, o místním poplatku ze psů 

Z materiálů obdržených elektronicky měli zastupitelé možnost seznámit se jak s důvody předkládaných změn 

vyhlášky o místním poplatku ze psů, tak i důvody pro návrh nové vyhlášky za užívání veřejného prostranství.  

Byl jim zaslán i návrh neoficiálního úplného změní vyhlášek.  

K místním poplatkům roku 2020 ještě předsedající uvedl, že právě poplatek ze psů a poplatek z veřejného 

prostranství byl mnohokrát diskutován na jednáních města. Obvody byly seznámeny se skutečností, že 

v důsledku koronavirové krize je možno poplatek prominout či snížit, může se přistoupit i k nesankcionování  

nezaplacení poplatku ve lhůtě splatnosti následným navýšením.  

Všechny městské obvody, kromě MO Plzeň 2, Slovany, se shodly na tom, že odpouštět poplatky nebudou i 

z toho důvodu, že velká část poplatků ze psů je již zaplacena a jejich odpuštění by znamenalo pro rozpočet 

obvodu další výpadek příjmů, a tím i celkové snížení příjmové a výdajové části rozpočtu.  

Následně byla zahájena diskuse, do které se nikdo nepřihlásil a bylo proto přistoupeno k hlasování o schválení 

návrhu předkládaného usnesení. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro         9                                     Proti      0                                       Zdržel se        0            Schváleno!                

Usnesení má číslo 20/007 a je přílohou zápisu. 

 

10.   Prodej části pozemku parc. č. 5/7 a vyjmutí z trvalé správy MO Plzeň 7 - Radčice 

K prodeji části uvedeného pozemku se na žádost Ekonomické úřadu, oddělení prodeje pozemků ze dne 

12.4.2019 vyjadřoval starosta obvodu (v pravomoci rady). Ale protože je pozemek svěřen do trvalé správy 

městského obvodu, a to přílohou č. 3 Statutu města Plzně, je potřeba, vzhledem ke skutečnosti, že prodejem by 

došlo ke změně Statutu, tuto změnu schválit zastupitelstvem městského obvodu.  

Zastupitelům byly materiály k projednávanému bodu zaslány v zákoně stanovené lhůtě, a to včetně návrhu 

usnesení, jehož předmětem je vyjádření souhlasu s prodejem části pozemku a zároveň jeho vyjmutí z trvalé 

správy obvodu. 

Po krátkém úvodu byla zahájena diskuse. 

Do diskuse se přihlásil zastupitel pan Zdeněk Jílek. Uvedl, že předmětný pozemek získal obvod do trvalé 

správy v roce 2017, s tím, pozemek bude využíván pro umístění přístřešku na posypový materiál na zimní 

údržbu a jako zázemí pro potřeby údržby dětského hřiště. Dále uvedl, že je proti jakémukoli prodeji pozemků, 

neboť je názoru, že pokud pro ně nemáme v současné chvíli uplatnění, mohou pro ně najít využití pokračující 

generace.  

K názoru pana Jílka se přidali i ostatní opoziční zastupitelé – ing. Kohout, kdy pan Kohout sdělil, že mu prodej 

přijde značně netransparentní, a zda je v ceně zohledněna stávající studna.  

Předsedající uvedl, že veškerá rozhodnutí jsou konzultována a prováděna na základě příslušných odborů 

magistrátu města Plzně, které mají „hlavní slovo“ při prodeji a koupi pozemků na území města Plzně 

z hlediska jejich následného využití. Náš hlas je pouze poradní a není důvod městu nedůvěřovat. Do procesu 

cenotvorby městská část nijak nezasahuje a je plně v dikci odborného rozhodnutí příslušného odboru 

magistrátu města Plzně.  Pozemek parc. č 5/7 se neprodává celý a zůstává zde část pro umístění přístřešku na 

posypový materiál, což je patrné i ze zaslaných materiálů. Přístřešek umístěný na pozemku 6/9 ing. Houdka 

zde bude ponechán, pan Houdek jej odkoupí, a obvod zakoupí přístřešek nový. Předsedající opakovaně 

zdůraznil, že cena pozemku je navrhována plně transparentním procesem na základě znaleckého posudku 

vypracovaného po zadání odborem prodeje majetku a schvalována zastupitelstvem města.  

Protože nikdo další se do diskuse nepřihlásil, bylo přikročeno k hlasování o návrhu usnesení, jehož předmětem 

je prodej části pozemku parc. č. 5/7 a jeho vyjmutí z trvalé správy obvodu. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro         5                                     Proti      4                                       Zdržel se        0            Schváleno!                

Usnesení má číslo 20/008 a je přílohou zápisu. 

 

11. Informace starosty 
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Předsedající sdělil přítomným zastupitelům, že: 

 byla zahájena stavba části obchvatu města Plzně, úsek Křimická – Karlovarská. Započalo se 

s demolicí budov a v horizontu 14 dnů by měly být zbourány všechny budovy. Tím by měl být vyřešen 

problém s bezdomovci. Městská charita rozdává lidem bez domova stany, s bezdomovci bylo 

několikrát hovořeno, byli na bourání chat opakovaně upozorňováni a panu F.V. bylo zajištěno přijetí 

do Azylového domu. Sv. Františka.  

V souvislosti s pokračujícími pracemi bude uzavřen vstup do lesa K Zámečku pro chodce a kolaře. 

       -     pokračují jednání ohledně dopouštění přírodní tůňky „Bažák“, která je pravděpodobně pozůstatkem                  

             zaniklého říčního ramene a je spojena s korytem řeky Mže stávající strouhou. Dotování tůně Bažák  

             vodou z řeky Mže se řeší již několik let a bylo součástí projektu Radčice – odpočinkové místo u řeky  

             Mže. V rámci tohoto projektu došlo k pročištění stávající strouhy od nánosů, byly zbudovány dvě  

             zídky z lomového kamene, které by měly udržet vyšší hladinu v tůni při poklesu vody v korytě řeky.  

             Kámen však byl odcizen, hrázky, a tím se hladina v tůni i nadále drží na úrovni vody v řece.  

             Tento bod přešel automaticky v bod následující – Diskuse. 

 

      12.   Diskuse  
Diskuse ohledně vody v tůni Bažák se zúčastnili jak členové zastupitelstva – pan Jílek, tak i občané, přítomní 

na jednání – pan Wočadlo, pan Berger a Šmíd.  

Bylo zmíněno, že tato vodní plocha byla v minulosti napájena jednak průsakem z řeky Mže, ale hlavně 

strouhou, vedoucí od původního statku „Ovčín“. Následně prováděnými melioracemi a orbou došlo k částečné 

destrukci potrubí. Jeho obnova není v současné době možná, protože vede na cizích pozemcích. Pan Šmíd vidí 

zvýšení hladiny řeky Mže ve vybudování klapky u MWE Radčice a navrhuje vstoupit v jednání s panem 

Hančem, majitelem elektrárny. Pan Berger navrhuje vybagrovat tůňku na pozemku města, jež by byla součástí 

stávajícího mokřadu. Dno tůňky by bylo pod hladinou spodní vody v nivě, a tím by zůstala trvale zavodněnou. 

Trvalé zavodnění tůně by umožnilo organismům zde žijícím přežít i v době, kdy je Bažák suchý.  

Předsedající požádal pana Bergera o zaslání jeho návrhu.  

Pan Nesweter – upozorňuje na špatný stav cesty vedoucí od hřbitova k chatkám, vedoucím k lesu. Jsou zde 

vyjeté koleje, cesta je velice prašná. Požaduje zároveň z důvodu snadnějšího průjezdu ostříhání keřů u 

hřbitova.  

Pan Jaroslav Kohout – dotaz ohledně spadlé hřbitovní zdi a její opravy. Odpověď předsedajícího – na místě 

se byla podívat osobně ředitelka Správy hřbitovů a krematorií města Plzně a situace se okamžitě konzultovala 

se správou hřbitova. Celá zeď směrem do pole je bohužel v havarijním stavu a bude nutno vybudovat zcela 

novou. Pravděpodobně však nebude zděná, neboť toto řešení je nákladné, ale bude zde instalováno dočasně 

pletivo. Proti tomuto řešení se ohradil pan zastupitel Jílek, je názoru, že hřbitovní poplatky jsou dostatečně 

vysoké, a měli bychom trvat na obnovení původního stavu, a to i z hlediska estetického.  

Předsedající reagoval, že chápe jeho postoj, ale že hledání finančních zdrojů je v současné době nesnadné a že 

věří, že se v budoucnu podaří dosáhnout lepšího řešení. 

Pan Jaroslav Kohout navrhuje na příští jednání zastupitelstva pozvat stavbyvedoucího, jež má na starosti 

výstavbu západního obchvatu pana Brože, aby zodpověděl dotazy přítomných. Pan starosta je názoru, že 

přítomnost stavbyvedoucího není nutná, a to vzhledem k tomu, že i několikrát týdně dochází k výměně 

informací jak se stavbyvedoucím Brožem, ale i vedením SUS Plzeňského kraje. Problémy se řeší 

bezprostředně a operativně. Zároveň přítomné požádal, aby veškeré dotazy, týkající se této stavby byly 

směrovány bez prodlení na úřad, s tím, že věci budou řešeny průběžně a následně komunikovány veřejnosti.  

Nedojde tak ke zpoždění reakce.  

Pan Zdeněk Jílek požaduje instalovat kovové lavičky k polním cestám, které jsou hojně využívány pro 

procházky a jízdu na bruslích.  

Pan Wočadlo požaduje likvidaci náletových dřevin a zamyšlení se nad četností sekání trávy.   

 

      11.   Závěr 

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

v 19:50 hodin.  

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Pozvánka na zasedání 

2) Presenční listina 

3) Usnesení ZMO č. 20/003, 20/004, 20/005, 20/006, 20/007, 20/008 
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Zapisovatel:  

 

 

 

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

 

 

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

  

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

 


