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

 č. 3/2019, 

 konané v pondělí   

8. dubna 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 všech devět 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. 1 zápisu). Před 

hlasováním požádal přítomné, zda chtějí program doplnit nebo se k programu jinak vyjádřit. Protože tomu 

tak nebylo, dal hlasovat o nezměněném 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 pana Jiřího 

Kubu. Zapisovatelkou paní Annu Jílkovou. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným se 

vyjádřit. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         9                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

4. Kontrola plnění usnesení z minulých zasedání 

Na zasedáních zastupitelstva, konaných v lednu a únoru letošního roku bylo přijato celkem pět usnesení: 

1/2019                  Usnesení o vyhlášení místního referenda       

Výsledek:             Referendum proběhlo, výsledek byl zveřejněn, informace o jeho výsledku  

                              zaslána na MMP i MV.     

2/2019                  Schválení výše odměny pro předsedu a členy komise a rozpočtové opatření  

                              s tím související 

Výsledek:             Členům komise budou za měsíc březen vyplaceny odměny ve stanovené  

                              výši. Žádost o realizaci s tím související rozpočtového opatření byla předána  

                              Odboru financování a rozpočtu k zapracování do rozpočtu. 

3/2019                   Rozpočtové opatření č. 2/2019, týkající se přijetí částky 276 tisíc do rozpočtu  

                              našeho městského obvodu ze zvýšeného podílu na daních a jejich zapojení  

                              do výdajů 

Výsledek:             Žádost o realizaci rozpočtového opatření byla předána Odboru financování a  

                              rozpočtu k zapracování do rozpočtu. 

4/2019                  Návrh dotačních programů MO Plzeň 7 – Radčice na rok 2019 

Výsledek:              Dotační programy byly zveřejněny na úřední desce našeho úřadu dne 6.  

                              února 2019, tak jak to usnesení ukládalo. 

5/2019                   Jmenování člena kontrolního orgánu – bez úkolu 
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Do diskuse se přihlásil člen zastupitelstva pan Jaroslav Kohout s žádostí o informaci o plnění usnesení 

z října minulého roku č. 18/029, týkající se vytvoření potřebných podkladů k zajištění elektronických 

záznamů ze zasedání zastupitelstva našeho obvodu. 

Předsedající sdělil, že dotaz bude zodpovězen v rámci projednávání bodu č. 7 programu – Jednací řád 

zastupitelstva.  

       
   5.     Zpráva ze zasedání finančního výboru 

Předsedající předal slovo předsedovi finančního výboru ing. Františku Houdkovi. Pan Houdek stručně 

seznámil zastupitele se zápisem z jednání finančního výboru, který se sešel dne 1.4.2019 a jehož hlavním 

bodem programu bylo projednání a schválení jednacího řádu finančního výboru a projednání dílčího 

závěrečného účtu. Sdělil, že hospodaření městského obvodu za rok 2018 skončilo přebytkem ve výši 

2 769 279,54 korun a že uvedená částka bude převedena do FRR. 

Dále informoval, že dle vyhlášky poplatku ze psů je poplatek na rok 2019 splatný do 30. června 2019. U 

poplatku ze psů vykazuje úřad jeden nedoplatek. Poplatníkovi byl na jeho žádost vystaven splátkový 

kalendář.  

Informativní zpráva předsedy finančního výboru byla vzata na vědomí všemi zastupiteli.  

 

6.     Dílčí závěrečný účet za rok 2018 

Předsedající konstatoval, že veškeré dokumenty potřebné k projednání tohoto bodu programu včetně 

návrhu usnesení byly zastupitelům zaslány v zákoně stanoveném termínu. Dále navázal na informaci 

předsedy finančního výboru a uvedl, že částka Fondu rezerv a rozvoje po převodu přebytku z roku 2018 

bude činit 14 632 859,99 korun. 

Uvedl, že dokumentace k dílčímu závěrečnému účtu byla zveřejněna na úřední desce obvodu 

v termínu  19.3.- 8.4.2019. Nikdo z řad veřejnosti ani z řad zastupitelů nevznesl v této době žádné ústní ani 

písemné připomínky, dotazy ani námitky. 

Předsedající zahájil diskusi k uvedenému bodu programu, a protože se do diskuse nikdo nepřihlásil, 

přistoupil k přečtení znění návrhu usnesení a poté požádal zastupitele, aby zvednutím ruky vyjádřili 

k návrhu usnesení svoje stanovisko. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         9                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Usnesení má číslo 19/006 a je přílohou zápisu. 

 

7.     Rozpočtové opatření č. 3/ 2019 a č. 4/2019 

Před projednáváním tohoto bodu programu upozornil předsedající všechny přítomné zastupitele, že 

avizované rozpočtové opatření č. 3 bylo rozděleno a všem zastupitelům byl zaslán návrh rozpočtového 

opatření č. 3 a č. 4, protože bylo nutno z důvodu žádosti prvního náměstka primátora Mgr. Zarzyckého 

vypracovat návrh ještě jednoho usnesení, jehož předmětem je převod částky 25 tisíc korun z rozpočtu 

našeho městského obvodu do rozpočtu města – Odboru sportu na projekt, který se koná každoročně ke 

konci letních prázdnin a jehož hlavním záměrem je nabídnout dětem, mládeži ale i všem občanům města 

možnost smysluplně strávit konec prázdnin. Druhým rozpočtovým opatřením pak dochází k přesunům 

v rozpočtu z důvodu nutnosti realizace investičních akcí, popsaných v důvodové zprávě a zároveň s tím 

souvisejícímu zapojení FRR do výdajů. 

Veškeré materiály k projednávanému bodu programu obdrželi zastupitelé v podkladech pro jednání.  

Předsedající uvedl, že o každém rozpočtovém opatření se bude hlasovat samostatně a ke každému bude 

probíhat i samostatná diskuse. Ihned navázal na předchozí informaci, přečetl návrh usnesení, které je 

označené jako usnesení č. 3/2019 a jehož předmětem je převod částky 25 tisíc do rozpočtu MMP na projekt 

Sportmanie 2019 a poté zahájil diskusi. 

Do diskuse se nikdo nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         9                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Usnesení má číslo 19/007 a je přílohou zápisu. 

 

Rozpočtové opatření č. 4/2019 vyplývá z nutnosti realizace stavebních investic souvisejících s revitalizací 

území u řeky Mže v ulici Družstevníků, jež je financováno Správou veřejného statku města Plzně jako 

„Odpočinkové místo u řeky Mže“. Předsedající sdělil, že v projektu, který hradil náš obvod z rozpočtových 



 3 

prostředků loňského roku, se nepočítalo s přípojkou elektrické energie, jež by sloužila jednak k osvětlení 

celého revitalizovaného prostoru a zároveň umožnila bezdrátové internetové připojení při pořádání 

sportovních a kulturních akcí. „Elektropřípojka“ počítá s jednou chráničkou pro přívod energií a se dvěma 

rezervami, z nichž jedna je určena pro AP systém. Na pozinkovaném sloupu pak budou instalovány led 

reflektory. S uvedeným záměrem a žádostí o zainvestování elektropřípojky se obvod obrátil na Správu 

veřejného statku města Plzně jako investora akce. Představitelé organizace naši žádost odmítli 

s odůvodněním, že náklady na tento projekt byly již navýšeny a to z důvodu skládkovného, protože 

bagrovaná zemina obsahovala značné množství odpadů. Bylo proto dohodnuto, že projekt elektropřípojky i 

samotnou realizaci uhradí náš obvod ze svých zdrojů. Celková částka realizace včetně projektu představuje 

cca 200 tisíc korun a na jejich úhradu budou použity prostředky z Fondu rezerv a rozvoje našeho obvodu.  

Dalším bodem tohoto rozpočtového opatření je přesun mezi jednotlivými rozpočtovými položkami a 

založení nových investičních akcí. První investiční akcí je projekt a následná výstavba Sběrného dvoru 

v ulici Družstevníků. Záměr vybudovat Sběrný dvůr byl projednán již v prosinci loňského roku 

s představiteli Čisté Plzně – ředitelem Otokarem Horou a technickým náměstkem ing. Šneberkem. Poté 

byly osloveny jednotlivé odbory MMP s žádostí o vyjádření k zamýšlené studii. Protože se jedná o 

památkovou zónu, bylo nutno získat souhlasné stanovisko z odboru památkové péče, odboru životního 

prostředí a zároveň Správy veřejného statku města Plzně. Poté, co obvod obdržel kladná stanoviska, bude 

oslovena firma k vypracování projektové dokumentace. Ihned po jejím dodání budou zahájeny stavební 

práce. Předsedající dále sdělil, že o provoz sběrného dvora se bude starat Čistá Plzeň a bude hradit i 

mzdové náklady pracovníka provozu. Celkový náklad na vybudování sběrného dvora, včetně projektu 

představuje 250 tisíc korun a finanční prostředky budou získány snížením výdajů určených na služby 

v oblasti odpadového hospodářství.  

Další dvě investiční akce souvisejí se zpracováním studie jednak na rekonstrukci budovy „bývalé 

hasičské zbrojnice“, jednak na revitalizaci nohejbalového hřiště. Obě studie si vyžádají částku cca 160 

tisíc korun a budou hrazeny z investičních výdajů snížením výdajů neinvestičních na opravy a udržování 

nebytových prostor a výdajů určených na služby v oblasti péče o vzhled obce a veřejnou zeleň. Studie 

budovy hasičské zbrojnice předpokládá možnost jejího dalšího využití tak, aby bylo možno budovu využít 

k vlastní potřebě nebo ji nabídnout k pronájmu. Prozatímní zájemci byli jen vietnamští spoluobčané, kteří 

by chtěli otevřít obchod se smíšeným zbožím. Tato možnost byla již na dřívějších jednáních zastupitelstva 

zavržena. Po vypracování studie se nabízí i možnost získání dotace.  Studie revitalizace nohejbalového 

hřiště předpokládá využití hřiště k původnímu účelu, poté, co dojde k přestěhování workoutového hřiště na 

jiné vhodné místo.  

Poslední položka představuje pouze přesun mezi jednotlivými výdajovými položkami rozpočtu z důvodu 

změny rozpočtové skladby k 1.1.2019. Jedná se o částku deset tisíc korun určených na úhradu náhrad za 

nezpůsobenou újmu (spoluúčast z pojistné smlouvy).  

Na závěr výčtu zamýšlených rozpočtových přesunů předsedající zdůraznil, že všechny položky jsou 

rozpočtovány s rezervou a nebude docházet k jejich dalšímu navyšování.  

Poté zahájil diskusi k návrhu rozpočtového opatření č. 4/2019. 

Do diskuse se jako první přihlásil ing. Jaroslav Kohout: 

Uvedl, že k investiční akci „Sběrný dvůr“ má zásadní připomínku – ani jeden ze zastupitelů neviděli studii 

ani projekt, nebyla jim předána ani základní informaci o tomto záměru. Místo pro sběrný dvůr bylo 

v uplynulém období několikrát měněno, poslední známé místo bylo místo současného umístění kontejnerů 

v ulici V Břízkách. Upozornil na to, že současná lokalita je v zátopovém území a že majitelé sousedních 

nemovitostí nebyli (dle informací) se záměrem obvodu srozuměni a nikdo to s nimi nekonzultoval.  

Stejně je tomu i se záměrem vybudování elektrické přípojky. Proč není využito elektropřípojky, která byla 

zřízena v loňském roce. Pokud jsou od loňského roku představiteli obvodu podnikány určité kroky 

k realizaci jakékoli akce, proč o tom nejsou zastupitelé předem informováni, aby mohli zodpovídat dotazy 

občanů. Vyjádřil požadavek, zda by projednávání takto důležitých věcí nemohlo být na tzv. pracovních 

poradách zastupitelů, aby na zasedáních zastupitelstva byl předložen tzv. „čistý návrh“. Vyslovil názor, že 

jsou zastupiteli a každý zastupitel by měl vědět, co se v obci děje a ne se to dozvídat až na zasedáních 

zastupitelstva, stejně jako ostatní občané.  

K výše uvedenému se přiklonili i další členové zastupitelstva pan Zdeněk Jílek, který řekl, že pro současné 

vedení obvodu je důležitých pouze pět koaličních zastupitelů a zbývající čtyři opoziční zastupitelé se o 

plánovaných akcích dozvídají až z materiálů zaslaných jim k projednávání.  

Dalším diskutujícím byl ing. Zdeněk Švarc, který zpochybnil možnost získávání vyjádření bez 

předchozího projektu či alespoň studie daného záměru (viz sběrný dvůr). Připojuje se s žádostí konání 

pracovních porad, kde by byly všechny důležité záměry obvodu předem předjednány.  

Do diskuse se nikdo další nepřihlásil, předsedající k připomínkám v diskusi uvedl následující: 
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- akce sběrný dvůr – projekt se bude zadávat až nyní. Jedná se pasívní zátopovou zónu. Dojde k rozšíření 

dlážděných ploch, oplocení stanoviště. Bylo nutno dodržet určitou chronologii stanovisek vyjádření a tato 

lokalita byla nakonec vyhodnocena jako jediná možná lokalita k vybudování sběrného dvora.  

- akce elektrická přípojka- „Odpočinkové místo u řeky Mže“. Přípojka vybudovaná v loňském roce se 

jeví jako nevyhovující a to i z hlediska jejího umístění. Věc byla projednána s projektantem firmy IMONT, 

který navrhl optimální řešení. Firma IMONT byla oslovena poté, co zástupci SVS města Plzně nebyli 

schopni zajistit firmu, která by zajistila k uvedené akci projektovou dokumentaci. A uvedli, že budou 

zavázáni za kontakt na firmu, která by byla schopná dodat projekt dříve než na podzim.  

K požadavku organizování pracovních porad uvedl, že stávající postup z hlediska realizace považuje za 

dostačující a dále bude postupováno tak, jak bude situace vyžadovat.  

Protože se do diskuse nikdo další nepřihlásil, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení, týkající se 

rozpočtového opatření č. 4/2019. 

Ing. Jaroslav Kohout poté požádal, zda by bylo možno poznamenat do zápisu výsledek hlasování 

jmenovitě. Protože nikdo z dalších členů zastupitelstva neměl připomínky, bude hlasování jmenovitě 

zaznamenáno. 

Poté se ještě přihlásil pan Zdeněk Jílek a řekl, že nebude hlasovat pro přijetí tohoto rozpočtového opatření, 

které přesouvá rozpočtové prostředky z položky vyčleněné na úklid obce na stavební investice, když po 

obci je značný nepořádek, neuklízí se. Nepořádek je v potoce, v okolí stanovišť separovaného odpadu i 

dalších místech obce. 

K uvedenému uvedl předsedající, že od května 2019 bude uzavřena, jako každý rok, smlouva s úřadem 

práce na pracovníka úklidu. Na čištění Radčického potoka se již připravuje smlouva a úklid započne 

v nejbližších dnech. Předsedající dále reagoval, že pan zastupitel mylně pochopil toky peněz a vlastní 

financování úklidu i stavebních investic nebude nijak narušeno. Připomněl, že k omezení odpadu na 

veřejných prostranstvích by mělo dojít i proto, že došlo k navýšení počtu odpadkových košů na území 

obvodu.   

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         MUDr. Rolando Arias                              Proti           ing. Jaroslav Kohout            Zdržel se        0 

               Bc. Tomáš Goesl                                                         ing. Jiří Ženíšek 

               Jiří Kuba                                                                      ing. Zdeněk Švarc 

               Ing. František Houdek                                                 Zdeněk Jílek 

               Petr Kohout                                      

 

 Schváleno! 

Usnesení má číslo 19/008 a je přílohou zápisu. 

 

8.     Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 7 – Radčice - úprava 

Tento bod programu byl projednáván již na minulém zasedání zastupitelstva, kdy na návrh ing. Jaroslava 

Kohouta byl z důvodu nesrovnalostí ohledně problematiky pořizování zvukových nebo audiovizuálních 

záznamů stažen z programu jednání. 

Předsedající sdělil, že s připomínkami ing. Kohouta k obsahu jednacího řádu se ještě jednou obrátil na Mgr. 

Dvořákovou, referentku GDPR z kanceláře tajemníka MMP, kde se uvádí, že v jednacím řádu 

zastupitelstva není nutno tuto problematiku podrobně rozvádět, postačuje informace, že „jednání bude 

probíhat v souladu s Nařízení EU 2016/679“. Korespondence s Mgr. Dvořákovou byla součástí podkladů 

pro jednání zastupitelstva.  

Ing. Jaroslav Kohout sdělil, že v „jeho verzi jednacího řádu“ byla uvedena citace dokumentů vyšší právní 

moci, je tam i odkaz na evropskou směrnici. Je názoru, že by činnost spojená s nahráváním zastupitelstva 

měla být v jednacím řádu podrobně popsána. Uvedl, že ho překvapil i fakt, že jím upravený jednací řád 

neobdržel nikdo ze zastupitelů, přesto, že podklad zasílal s dostatečným časovým předstihem. Předsedající 

opět opakoval argumentaci, kterou uvedl jako relevantní i právní odbor města Plzně. A že projednávaný 

jednací řád se takřka neliší od původní projednávané verze. Po té zastupitel Ing. Jan Kohout stáhl svůj 

návrh úprav jednacího řádu. 

Protože se nikdo další diskuse nepřihlásil, dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení, jehož předmětem 

bylo schválení jednacího řádu. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro        8                          Proti          0             Zdržel se       1                                                  Schváleno! 
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Usnesení má číslo 19/009 a je přílohou zápisu. 

 

9.     Úprava vyhlášky statutárního města Plzeň o dani z nemovitostí 

Veškeré podklady k tomuto bodu programu obdrželi všichni zastupitelé s dostatečným časovým 

předstihem. Předsedající zdůraznil, že úprava koeficientů daně z nemovitostí, řešená v návrhu této vyhlášky 

se netýká našeho městského obvodu a zahájil hned diskusi k danému tématu. 

Do diskuse se nikdo nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         9                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Usnesení má č. 19/010 a je přílohou zápisu. 

 

10.     Diskuse 

Diskusi zahájil předsedající sdělením, že v úvodu zodpoví některé dotazy, které vyplynuly z diskuse na 

minulém zasedání zastupitelstva : 

- ulice Košutecká – byla oslovena Městská policie, aby v době školního vyučování v rozmezí hodin 7:30 –  

  8:00 věnovali příslušníci zvýšenou pozornost křižovatce, kde rodiče zastavují za účelem vyložení dětí. 

  Řidiči budou upozorňováni a pokud by nedošlo ke zlepšení stávajícího stavu, zadáme požadavek na  

  umístění značky „K+R“. 

- kanálový rošt v ulici Košutecké – oprava domluvena s paní Jíchovou ze SVS města Plzně. K opravě  

  dojde ihned poté, co bude dokončena úprava komunikace Ke Kovářce. 

- přehrazení nelegální cesty vedoucí ke Globusu – bylo jednáno s místostarostkou MO Plzeň 1, Mgr.  

  Jehličkovou. MO 1 nemá s přehrazením žádný problém, ale doporučuje vyčkat se závorou, protože               

  v  prostorách naproti NC Globus by mělo v nejbližší době dojít na ploše několika hektarů k výstavbě   

  velkého  nákupního centra. Dojde i k přeložce sloupů vysokého napětí, odvozu velkého množství zeminy   

  a frekventnímu pohybu vozidel pracovníků prováděcích firem a vozů zaměstnanců magistrátu v tomto  

  prostoru. 

- přemístění pískovcového křížku ze Sytné – předsedající poprosil ing. Kohouta, aby vyfotografoval,    

  popřípadě i uvedl souřadnice, kde přesně se křížek nachází, protože ani on, zástupci odboru památkové  

  péče potřebují pro své vyjádření k navrhovaným opatřením přesnou lokalizaci zmíněného křížku. 

 

Do diskuse se dále přihlásil ing. Jaroslav Kohout. Sdělil, že se na něj obrátilo již několik občanů 

s prosbou výměny dlažby za borku u cvičebních prvků instalovaných Správou veřejného statku města 

Plzně a umístěných na meandru u řeky Mže.  

Dalším požadavkem, který by bylo potřeba na základě žádostí občanů řešit s vedením městského obvodu 

Malesice je úprava prostoru před „Kapličkou“ v lese Kyjově, kde se každoročně konají bohoslužby, při 

nichž jsou do prostoru před kapličkou umísťovány sedačky a bezprostředně v jejich blízkosti je rokle.  

Posledním příspěvkem do diskuse byl dotaz, zda bude obvod nějakým způsobem reagovat na společnou 

petici městských obvodů Křimice a Malesice k zachování sjezdu z městského okruhu. 
Předsedající sdělil, že jak výsledky našeho referenda, tak i petice občanů okolních obvodů byla projednána 

na Radě města. Uvedl, že na realizaci či nevybudování sjezdu do Radčic zaznamenal z různých subjektů 

různé tlaky a doporučuje zachovat neutralitu. 

Protože se nikdo další do diskuse nepřihlásil, ukončil diskusi a přistoupil k dalšímu bodu programu, jímž je: 

 

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. 19/006, 19/007, 19/008, 19/009, 19/010. 

 

 

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

 

 

 

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

  

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


