
 1 

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

 č. 2/2019, 

 konané v pondělí   

4. února 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 7 

 
Přítomni:    viz presenční listina (příloha č. 2 zápisu) 

Omluven:            

Nepřítomen:        

 

1. Zahájení  

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

v 18:05 hodin starostou obce MUDr. Rolandem Ariasem (dále jako „předsedající“). 

Konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno 8 členů zastupitelstva (z celkového počtu devíti všech 

členů), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné.  

 

2. Schválení programu 

Předsedající seznámil přítomné s programem zveřejněným na úřední desce (příloha č. 1 zápisu). Před 

hlasováním požádal přítomné, zda chtějí program doplnit nebo se k programu jinak vyjádřit. Zastupitel pan 

Jaroslav Kohout požádal o přesunutí bodu 6 před bod č. 10 Diskuse. Předsedající dal proto hlasovat             

o návrhu pana Jaroslava Kohouta, žádajícího o úpravu programu jednání. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         8                       Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

Následně bylo hlasováno o upraveném programu jednání: 

 

 1.  Zahájení 

 2.  Schválení programu 

 3.  Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 

 4.  Informace o provedených změnách rozpočtu roku 2018 v období 12.- 31.12.2018 

 5.  Schválení rozpočtového opatření č. 2/2019 

 6.  Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 7 – Radčice (úprava) 

 7.  Dotační programy MO Plzeň 7, Radčice na rok 2019 

 8.  Vlajka pro Tibet – rozhodnutí o (ne)připojení se k mezinárodní kampani 

 9.  Volba člena kontrolního výboru 

10. Diskuse 

11. Závěr 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         8                       Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

     3.    Určení ověřovatelů a zapisovatele  

Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu členy zastupitelstva pány ing. Františka Houdka a pana Petra 

Kohouta a zapisovatelkou paní Annu Jílkovou. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným 

se vyjádřit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         8                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

4. Informace o provedených změnách rozpočtu roku 2018 v období 12.- 31.12.2018 

Předsedající předal slovo pracovnici finančního odboru paní Radce Tomkové, aby podrobně seznámila 

přítomné zastupitele s rozpočtovými změnami provedenými ve výše uvedeném termínu a rovněž s návrhem 

rozpočtového opatření č. 2/2019, které je předmětem následujícího bodu programu. Ta sdělila, že od 12. 
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prosince do konce roku byla provedena dvě rozpočtová opatření, obě se týkala výdajů na zajištění výkonu 

agendy sociální práce. Jedním rozpočtovým opatřením byly vráceny cca 4 tisíce korun do rozpočtu MMP 

z důvodů nedočerpání dotace, ve druhém rozpočtovém opatření šlo pouze o převod mezi jednotlivými 

rozpočtovými položkami. 

Poté předala slovo zpět předsedajícímu, který dal hlasovat o vzetí zprávy na vědomí. 

 
HLASOVÁNÍ  

Pro         8                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

       
   5.     Schválení rozpočtového opatření č. 2/2019 

Slovo si převzala opět paní Tomková, která uvedla, že návrh usnesení, týkající se rozpočtového opatření      

č. 2/2019 obdrželi všichni zastupitelé v podkladech pro jednání. Jedná se o převod finančních prostředků ve 

výši 276 tisíc z rozpočtu MMP do rozpočtu našeho obvodu ze zvýšeného podílu na daních a jejich zapojení 

do výdajů. Upřesnila, že s 200 tisíci korunami je počítáno na odpadové hospodářství – vybudování 

sběrného dvora, o 10 tisíc korun byly navýšeny výdaje na bankovní služby a o 66 tisíc korun byla navýšena 

oblast kultury – otevření nových kroužků pro děti, a s tím spojený nákup materiálu a odměna lektorům. 

Předsedající poděkoval paní Tomkové a zahájil diskusi. 

Do diskuse se přihlásil pan Zdeněk Jílek a požádal, zda by bylo možno sdělit, jaké kroužky budou v tomto 

pololetí otevírány a kdo je povede. Následně požádal, zda by bylo možno předložit zastupitelům 

„ekonomickou rozvahu“ jednotlivých kroužků.  

Pan Jaroslav Kohout by považoval za správné, aby zastupitelé byli o těchto záměrech informováni předem. 

Předsedající uvedl, že informace o kroužcích byla zveřejněna na webu obvodu i facebooku a že dokud se 

kroužek nevypíše, neví se, zda se uskuteční, zjišťuje se zájem občanů. Mělo-li by se čekat na vyjádření 

všech zastupitelů, nebylo by možno uskutečnit žádnou akci.  

Místostarosta pan Goesl k tomu doplnil, že je počítáno s otevřením třech kroužků: 

Dovedné ruce – lektorka paní Burešová 

Flétnička – lektorka paní Kučerová a 

Jezdecký kroužek, který je organizovaný společně s Jezdeckou stájí Radčice – paní Štychovou a úřad hradí 

pouze lektora, kterým je slečna Monika Petrová. Dále poprosil všechny přítomné, pokud by měli zájem o 

práci lektora těchto kroužků či o někom ze svého okolí věděli, aby se přihlásili. Nepodařilo se totiž sehnat 

lektory z řad radčických občanů.  

 

Protože se do diskuse již nikdo další nepřihlásil, dal hlasovat o schválení návrhu rozpočtového opatření      

č. 2/2019. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         8                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Usnesení má č. 19/003 a je přílohou zápisu. 

 

Před zahájením projednávání dalšího bodu programu se dostavil poslední člen zastupitelstva pan Zdeněk 

Švarc. Dále zasedání pokračovalo v počtu 9 členů. 

 

6.     Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 7 – Radčice (úprava) 

Podklady k projednávanému bodu byly zastupitelům zaslány v zákoně stanovené lhůtě. Předsedající 

upozornil na úpravu jednacího řádu v článku 2, odst. 2, týkající se úpravy předkládání materiálů členům 

zastupitelstva a zahájil diskusi. 

Do diskuse se přihlásil zastupitel pan Jaroslav Kohout, který navrhuje do Jednacího řádu zakomponovat 

problematiku pořizování zvukových nebo audiovizuálních záznamů z jednání, tak, aby se úřad nedostával 

do rozporu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů. Upozornil 

na nutnost označení prostoru, kde probíhá jednání zastupitelstva, informací o pořizování záznamu a jeho 

účelu, způsobu uchování tj. kde lze záznamy nalézt, jak dlouho se budou uchovávat, kdo je bude spravovat, 

apod.  

Předsedající upozorňuje, že jednací řád zastupitelstva musí respektovat normy vyšší právní síly a jejich 

přepisování do jednacího řádu našeho zastupitelstva považuje za kontraproduktivní. Informoval, že 

v případě pořizování videozáznamů, je možno, dle vyjádření JUDr. Tomáška, vedoucího právního oddělení 
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MMP, přikročit k tzv. užšímu pojetí videozáznamu, kdy budou zabíráni pouze členové zastupitelstva, ne 

občané na zastupitelstvu přítomni. 

Pan Jaroslav Kohout souhlasí s předsedajícím, přesto navrhuje, aby se zastupitelstvo jeho návrhem 

podrobně zabývalo a hlasováním rozhodlo o stažení tohoto bodu z programu dnešního jednání a navrhuje 

jeho přesunutí na příští jednání zastupitelstva, které je naplánováno na 8. dubna 2019. 

Předsedající dal proto hlasovat o stažení bodu č. 6 z programu jednání a jeho přesunutí na 8. dubna 2019. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         9                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 7 – Radčice bude zařazeno na program 

jednání dne 8. dubna 2019. 

 

 7.     Dotační programy MO Plzeň 7, Radčice na rok 2019 

V úvodu projednávání tohoto bodu si vzal slovo místostarosta pan Tomáš Goesl. Uvedl, že na rok 2019 

jsou dotační programy stejné jako v roce uplynulém. Stejná zůstává i částka k rozdělení a činí 110 tisíc 

korun. Veškeré podklady byly zastupitelům doručeny e-mailem, proto předal slovo zpět předsedajícímu, 

který zahájil diskusi. 

Do diskuse se nikdo nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu schválení Dotačních programů MO  

Plzeň 7 – Radčice na rok 2019.  

 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         9                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Usnesení má č. 19/004 a je přílohou zápisu, stejně tak i schválené Dotační programy. 

 

8.     Vlajka pro Tibet – rozhodnutí o (ne)připojení se k mezinárodní kampani 

Zastupitelé obdrželi e-mailem žádost Spolku Lungta, o připojení se k mezinárodní kampani „Vlajka pro 

Tibet“. K uvedenému bodu předsedající pouze uvedl, že není příznivcem připojování se k jakékoli 

mezinárodní kampani a vyvěšování vlajky a navrhuje se do akce Vlajka pro Tibet nepřipojit. Vyzval členy 

zastupitelstva, aby vyjádřili své stanovisko. 

Do diskuse se nikdo nepřihlásil, dal proto hlasovat o nepřipojení se k mezinárodní kampani vyvěšením 

vlajky. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         5                      Proti          4             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

Vlajka nebude vyvěšována. 

 

9.     Volba člena kontrolního výboru 

Předsedající zahájil daný bod programu a předal slovo předsedovi kontrolního výboru ing. Jaroslavu 

Kohoutovi. Pan Kohout sdělil, že opětovně navrhuje za člena kontrolního výboru (dále jen „KV“) pana 

Zdeňka Jílka, a to z důvodů, jež podrobně uvedl při jeho první nominaci. Uvedl, že jako předseda výboru je 

za činnost členů zodpovědný a u pana Jílka preferuje jeho zkušenosti s vedením úřadu.  

Předsedající k nominaci pana Zdeňka Jílka řekl, že pan Jílek je pro něj jako člen kontrolního výboru 

nepřijatelný. Člen KV by měl být profesionál, neměl by se snažit pro sebe získat jakoukoli výhodu.  

Při převzetí úřadu a následnou kontrolou SIM karet bylo zjištěno, že se ve vyúčtování i nadále objevuje 

jedno telefonní číslo, které patří bývalému starostovi obvodu. Byla zjištěna i existence dohody, uzavřené 

mezi panem Jílkem a Úřadem MO Plzeň 7, Radčice, o poskytnutí zvýhodněného tarifu společností O2 ČR 

pro Statutární město Plzeň zastupiteli MO Plzeň 7, Radčice. Jednáním s JUDr. Tomáškem, vedoucím 

právního odboru MMP, bylo zjištěno, že vzhledem k tomu, že tato smlouva, která byla podepsána               

1. listopadu 2018 je v principu neplatná. Smlouva je dle názoru  JUDr. Tomáška  neplatná již z důvodu, že 

její smluvní stranou je úřad městského obvodu, který nemá právní osobnost a nemůže vystupovat 

samostatně v právních vztazích (právní osobnost má jen město Plzeň) – srov. níže usnesení Nejvyššího 

soudu ČR. Usnesení Nejvyššího soudu ČR sp. zn. 25 Cdo 5532/2007 (Obecní úřad jako orgán obce nemá 
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způsobilost vystupovat v občanskoprávních vztazích svým jménem, samostatně nabývat práva z právních 

vztahů ani mít odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.) Dále sice dokument zmiňuje zvýhodněný tarif, ten 

ale není nikde specifikován – není tedy zřejmé, jaký tarif má smlouva na mysli. 
Smlouva byla předložena i na jednání Rady  města Plzně za přítomnosti primátora, problematika byla 

konzultována i s ing. Šantorou jako ředitelem Správy informačních technologií. Pan ředitel Šantora odmítl, 

že by tato „smlouva“ byla dílem SIT, a upřesnil, že k jejímu vytvoření někdo použil část metodických 

doporučení pro správu SIM karet v daných městských obvodech po dobu daného volebního období, nebo 

zaměstnaneckého vztahu, jedná-li se o úředníky ÚMO. Protože bylo zjištěno, že smlouvy se členy 

zastupitelstva existují i na jiných městských obvodech, byl  příslušným odvětvovým náměstkem panem 

primátorem požádán, aby byla zjednána náprava a se SIM kartami bylo zacházeno velice uvážlivě. 

Předsedající uvedl, že ponechání si této výhody považuje za účelové a nebudí to důvěru občanů.  

Do diskuse se přihlásil pan Zdeněk Jílek. Sdělil, že při předání úřadu byl pan předsedající na ponechání si 

telefonního čísla, dosud využívaného pro služební účely, upozorněn. Předsedající reagoval, že byl 

informován, že si bývalý starosta „ponechal číslo“, což pochopil jako převední služení SIM karty na 

bývalého starostu, jako fyzickou osobu. Zároveň nikde nenalezl příslušný dokument, doporučovaný SIT 

MP o užívání SIM karet.  Jedná se pouze o poskytnutí zvýhodněného tarifu, který si zastupitel plně hradí. 

Na možnost jeho využívání byli starostové upozorněni zaměstnanci Správy informačních technologií a mají 

ji všichni zastupitelé města i městských obvodů, po dobu výkonu funkce. Nesouhlasí se vznikem jakékoli 

škody. Uvádí, že vlastní i soukromé telefonní číslo. Pan Zdeněk Jílek prohlásil, že ve stejném režimu a na 

základě stejné smlouvy jsou SIM karty užívány i v jiných městských obvodech.   

Pan předsedající upozornil, že i starostové dalších obvodů byli informováni, že si někteří bývalí členové 

jejich vedení „ponechali číslo“, což též pochopili jako převedení služebního čísla fyzické osobě. Na základě  

„Smlouvy“, která podle všeho byla předávána mezi zúčastněnými. Po kontrole,  následující po zasedání na 

Radě města Plzně, se tyto smlouvy údajně „ztratily“. Předsedající dále uvedl, že je přesvědčen, že 

ponechání si telefonního čísla v žádném případě neznamená ponechání si zvýhodněného tarifu. Telefonní 

číslo si jeho uživatel „neponechává“, to je i nadále spravováno danou městskou částí, uživateli nepatří. 

Předsedající dále uvedl, že nemá nic proti tomu, aby dané telefonní číslo bylo správcem SIM karet 

převedeno na výše jmenovaného majitele  jako na fyzickou osobu. SIM karta by tedy změnila majitele a na 

novém majiteli pak je, jaký tarif si s providerem O2 vyjedná. Škoda by mohla případně vzniknout na 

základě toho, že by datové služby byly podobnými mechanismy přečerpány a město by   dostalo s vysokou 

pravděpodobností  nové podmínky neveřejné  smlouvy s O2 změnit v jeho neprospěch. Nemluvě dopad na 

věrohodnost volených zástupců před veřejností.  

Místostarosta pan Goesl, řekl, že se jedná o výjimečný tarif, jež by běžného občana přišel např. na dva 

tisíce korun a město za něj zaplatí pouze 60,-- Kč.  

Pan místostarosta Kuba vidí způsobenou škodu i ve skutečnosti, že telefonní číslo bylo uvedeno u všech 

bezpečnostních složek města a v případě nutnosti by se nebylo možno dovolat starostovi. 

Pan Zdeněk Švarc vyjádřil názor, že pokud do té doby platila určitá pravidla, nemělo by se mluvit o vzniku 

jakékoli škody. Předsedající reagoval, že žádná pravidla nebyla ani formálně nastavena. 

Diskuse byla ukončena a bylo přistoupeno k hlasování o členovi kontrolního výboru panu Zdeňku Jílkovi. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         4                      Proti          5             Zdržel se       0                                                  Nechváleno! 

 

Protože ani tentokrát nebyl pan Zdeněk Jílek zvolen členem kontrolního výboru, dal předsedající návrh na 

obsazení člena KV a to MUDr. Janu Duchkovou. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, bylo hlasováno. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         5                      Proti          4             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Usnesení má číslo 19/005 a je přílohou zápisu. 

 

Členkou kontrolního výboru byla zvolena paní Jana Duchková.  

 

10.     Diskuse 

Do diskuse se jako první přihlásil pan Jaroslav Kohout: 

1) navrhuje, aby do prostoru křížení ulic V Radčicích a Košutecká byla umístěna značka Zákaz  

    zastavení a stání a byl zde zajištěn dohled příslušníka městské policie, neboť v prostoru této křižovatky  

    neustále parkují se svými auty rodiče přivážející a odvážející své děti z místní školy. Řidiči jedoucí  

    z ulice Košutecké jsou pak nuceni vjet těsně před touto křižovatkou do protisměru. Jsou zde porušovány  
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    nejen pravidla silničního provozu, ale především ohroženi ostatní účastníci. 

2) upozorňuje, že v prostoru křížení ulic Košutecká a K Zámečku je opět poškozeno usazení kanálového  

    roštu umístěného nad otevřeným kanálem. Vzhledem k možnosti propadu tohoto roštu a následnému   

    možnému zranění občanů požaduje provedení oprav 

3) v lokalitě Na Sytné stojí od roku 1887 pískovcový křížek, který věnoval ku cti a chvále Boží majitel  

    statku č.p. 10 v Radčicích. Vzhledem k tomu, že celá lokalita Na Sytné padne za oběť výstavbě  

     západního okruhu, průmyslové zóně a stavbě retenční nádrže, doporučuje, po konzultaci s památkáři,  

    přemístit tento křížek do Radčic 

4) navrhuje, aby po konzultaci s odbornými útvary MMP byla přehražena nelegální cesta vedoucí od  

    rozhledny na kopci Sylván a napojující se na polní cestu, jenž jižním směrem navazuje na ulici  

    Košuteckou. Dále uvedl, že obec  by měla usilovat o dodržování zákazů, a vybudováním zábran by měl   

    být chráněný i soukromý majetek, který je řidiči poškozován. 

    K uvedenému čtvrtému bodu se vyjádřili i další zastupitelé a občané Radčic. Pan Zdeněk Jílek  

    upozorňuje v této souvislosti na porušování zákazu vjezdu do lesa. Občan pan Zbyněk Wočadlo se  

    připojuje a sděluje, že zastupitelé byli z jeho úst na porušování tohoto zákazu několikrát upozorňováni.  

    Bylo navrženo umístit na cestu podobné zábrany jako do lesa Kyjova. 

 

Dalším diskutujícím byl pan Berger, který vznesl dotaz ohledně úpravy prostoru u řeky Mže a s tím 

související prohloubení „bažáku“. Předsedající informoval, že bažák se bude prohlubovat, měla by se tam 

dostat voda z řeky Mže. Drobné změny by měly proběhnout i na revitalizovaném území, kromě jiného by 

tam měla být přivedena elektrická energie, aby bylo možno zde pořádat kulturní akce.  

 

 

 

11.     Závěr 

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

v 19:45 hodin. 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Pozvánka na zasedání 

2) Presenční listina 

3) Usnesení ZMO č. 19/003, 19/004, 19/005. 

 

 

Zapisovatel:  

 

 

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

 

 

 

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

  

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


