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Z Á P I S  ze zasedání  ZMO Plzeň 7 – Radčice 
  č. 3/2020, 

konané v pondělí  
dne 8. června 2020 od 19.00 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 19:00 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.  
Ihned po zahájení předsedající objasnil všem přítomným, proč bylo zasedání zastupitelstva svoláno 
mimořádně. Uvedl, že důvodem je skutečnost, že se mu podařilo dohodnout se s představiteli VODÁRNY 
PLZEŇ, a.s., na možnosti realizace investiční akce „Splašková kanalizace – ulice K cihelně“ jako přidružené 
investice. Aby mohli zástupci této společnosti podniknout jakékoli kroky k zahájení akce, je potřeba, abychom 
jim do poloviny měsíce června předali veškerou dokumentaci k uvedené stavbě.   
 

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 Petra Kohouta, 
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 květnu letošního roku bylo přijato celkem šest usnesení: 
 
20/003                Dotační programy MO Plzeň 7 – Radčice na  rok 2020 
Výsledek:            Dotační program byl dne 19. 5 2020 zveřejněn na úřední desce ÚMO Plzeň 7 - Radčice 
 
20/004                Dílčí závěrečný účet na rok 2019 
Výsledek:            Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7-Radčice zaslána  
                             Ekonomickému úřadu MMP dne 25.5.2020 
 
20/005                Rozpočtové opatření č. 2/2020 
Výsledek:            Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7-Radčice zaslána MMP, 
                             odboru rozpočtu dne 25.5.2020 k dalšímu zpracování 
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20/006                Rozpočtové opatření č. 3/2020 
Výsledek:            Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7-Radčice zaslána MMP, 
                             odboru rozpočtu dne 25.5.2020 k dalšímu zpracování 
 
20/007                Vyhláška města Plzně o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a novela  
                             vyhlášky č. 22/2004, o místním poplatku ze psů 
Výsledek:            Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7-Radčice zaslána MMP, 
                             odboru účtování a daní dne 25.5.2020  
 
20/008                Prodej části pozemku parc. č. 5/7 a vyjmutí z trvalé správy MO Plzeň 7-Radčice 
Výsledek:            Informace o přijatém usnesení Zastupitelstva MO Plzeň 7-Radčice zaslána MMP, 
                             odboru prodeje majetku, oddělení prodeje pozemků dne 25.5.2020 k dalšímu  
                           zpracování 
 
Všechna přijatá usnesení byla zveřejněna v zákoně stanovené lhůtě na webu usnesení.plzen.eu. 
 

      5.   Rozpočtové opatření č. 4/2020 – finanční příspěvek 16. ZŠ a MŠ Plzeň 

Informaci o žádosti 16. ZŠ a MŠ Plzeň o finanční příspěvek na příměstský tábor, podrobný rozpočet akce i 
navrhované usnesení obdrželi zastupitelé e-mailem ve středu 3. června. Předsedající předal slovo 
místostarostovi Bc. Goeslovi, který upřesnil, že se jedná o každoročně se opakující žádost a víceméně stejná 
zůstává i výše příspěvku – v letošním roce 12 tisíc korun. Sdělil, že požádal paní ředitelku Mgr. Peisarovou o 
zpřesnění informace uvedené v žádosti, neboť v původní žádosti ze dne 6.5.2020 byl příspěvek určen na 
jízdné hromadnou dopravou a vstupné na zámky. Protože se tato informace neshodovala s podrobným 
rozpočtem akce, zaslala paní ředitelka žádost novou, kde je uvedeno, že příspěvek bude určen na nákup 
diplomů, odměn, dárků pro děti, výtvarné potřeby, keramickou hlínu, látky apod.  
Na základě těchto doplňujících informací zahájil předsedající diskusi a následně bylo přistoupeno k hlasování 
o schválení návrhu usnesení o poskytnutí částky 12 tisíc korun 16. ZŠ a MŠ Plzeň, odloučené pracoviště 
Radčice na částečnou úhradu nákladů spojenou s organizováním příměstského tábora, který se uskuteční 
v termínu 24. – 28. srpna 2020. 
 
HLASOVÁNÍ 
Pro        9                             Proti             0                           Zdržel se         0                                    Schváleno! 
Usnesení má číslo 20/009 a je přílohou zápisu.  

 
6. Rozpočtové opatření č. 5/2020 – převod finančních prostředků do rozpočtu MO Plzeň 7 – Radčice – 

sociální práce 

Předmětem tohoto rozpočtového opatření je poskytnutí neinvestiční účelové dotace ve výši 123 tisíc korun 
ze státního rozpočtu ČR na pokrytí výdajů spojených s výkonem sociální práce v roce 2020. Finanční 
prostředky je možno (dle pokynu MPSV) využít k financování zejména personálních výdajů, které souvisejí 
s výkonem sociální práce v souladu se zákonem o sociálních službách a zákonem o pomoci v hmotné nouzi.  
Protože se do diskuse nikdo nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování. 
 
HLASOVÁNÍ 
Pro         9                          Proti      0                                       Zdržel se        0                 Schváleno! 
Usnesení má číslo 20/010 a je přílohou zápisu.  
                

7. Rozpočtové opatření č. 6/2020 – úpravy rozpočtu daňových příjmů a změny střednědobého 
výhledu 

Obsahem materiálů k projednávaným bodům, zaslaných zastupitelům v zákoně stanovené lhůtě byl 
kromě návrhu usnesení i dopis radního Bc. Davida Šloufa, MBA s uvedením důvodu rozpočtových 
opatření. Předsedající uvedl, že důvodem převodu částky 812 tisíc z rozpočtu našeho obvodu do 
rozpočtu MMP jsou negativní ekonomické dopady koronavirové krize – především výpadek příjmů 
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v důsledku nižšího výběru daní. Bezprostředně poté byla zahájena diskuse, předsedající na úvod 
řekl, že můžeme odmítnou, můžeme diskutovat, ale město nám % podíl na příjmech z cizích daní 
stejně zkrátí.  
Do diskuse se nikdo nepřihlásil, ihned se hlasovalo. 
HLASOVÁNÍ 
Pro         9                               Proti      0                                       Zdržel se        0                        Schváleno! 
Usnesení má číslo 20/011 a je přílohou zápisu.  

8. Splašková kanalizace „K cihelně“ – uzavření kupní smlouvy 

Jak již předsedající avizoval před zahájením jednání, podařilo se domluvit se společností VODÁRNA PLZEŇ, 
a.s., výstavbu splaškové kanalizace v ulici „K cihelně“. Za tímto účelem je potřeba, aby společnost získala do 
svého vlastnictví projektovou dokumentaci ve stupni pro stavební povolení a zároveň se stala nabyvatelem 
licence k uvedené projektové dokumentaci. Licenci poskytl našemu úřadu zhotovitel projektové 
dokumentace ing. Zdeněk Bláha. Prodej projektové dokumentace a postoupení licence k projektové 
dokumentaci je předmětem kupní smlouvy, jejíž návrh byl všem zastupitelům zaslán spolu s návrhem 
předmětného usnesení.   
Po krátkém úvodu byla zahájena diskuse. Do diskuse se nikdo nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování. 
 
HLASOVÁNÍ 
Pro         8                                     Proti      0                                       Zdržel se        0            Schváleno!                
Usnesení má číslo 20/012 a je přílohou zápisu. 
Hlasování se nezúčastnil zastupitel pan Zdeněk Jílek, přestože byl v místnosti přítomen.  

9. Rozpočtové opatření č. 7/2020 – převod kapitálových finančních prostředků do rozpočtu MMP – 
splašková kanalizace „K cihelně“ 

Toto rozpočtové opatření navazuje na předchozí bod programu a předmětem je převod kapitálových 
finančních prostředků ve výši 1 325 tisíc korun z rozpočtu MO Plzeň 7 – Radčice do rozpočtu MMP s určením 
pro společnost VODÁRNA PLZEŇ, a.s., se sídlem Malostranská 143/2, Plzeň na realizaci akce „Plzeň – Radčice, 
K cihelně – splašková kanalizace“. Částka převodu vychází z rozpočtu stavby, který je součástí projektové 
dokumentace. 
Následně zahájil předsedající diskusi. Protože se nikdo do diskuse nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování. 
 
HLASOVÁNÍ 
Pro         8                                     Proti      0                                       Zdržel se        0            Schváleno!            
Usnesení má číslo 20/013 a je přílohou zápisu. 
 
Hlasování se opět nezúčastnil zastupitel pan Zdeněk Jílek, přestože byl v místnosti přítomen. 
Na dotaz předsedajícího uvedl, že již na minulých zasedáních upozorňoval na to, že po ukončení hlasování 
předsedající nesprávně užívá slov – jednohlasné hlasování. Rozčíleně sdělil, že český jazyk nabízí vhodnější 
výraz „hlasování jednomyslné.“ Označení „jednohlasné hlasování“ zavádí podle pana slov pana zastupitele 
Jílka k výkladu, že věc byla odhlasována jedním člověkem, což je vlastně hloupost a používá jej pan 
předsedající, protože mu čeština jako „někomu“ kdo přišel „odtamtaď odkud jste přišel“ příliš mnoho neříká. 
Poté označil opakovaně předsedajícího jako „šaška“.  
  
 

10.   Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

Předsedající předal slovo předsedovi kontrolního výboru zastupitelstva panu Jaroslavu Kohoutovi, aby 
seznámil přítomné s programem a závěry 2. zasedání kontrolního výboru v letošním roce. Pan Kohout 
konstatoval, že výbor se sešel 27. května 2020 v počtu pěti členů (byl usnášeníschopný) a bodem programu 
byla finální kontrola čerpání dotací za rok 2019. Seznámil zastupitele se zápisem z kontroly, ze které 
nevyplynuly žádná opatření k nápravě, kontrolní výbor neshledal žádné pochybení. 
Následně předal slovo předsedajícímu, který požádal přítomné zastupitele, aby zvednutím ruky vyjádřili svůj 
souhlas se vzetím uvedené zprávy na vědomí. 
 
HLASOVÁNÍ 
Pro         9                         Proti      0                 Zdržel se        0 
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Nebylo přijato usnesení. 
 

11. Informace starosty 

Předsedající sdělil přítomným zastupitelům, že: 
    - v sobotu dopoledne obdržel informaci od jednoho z občanů o přítomnosti ropných látek v řece Mži. 
Místním šetřením bylo zjištěno, že znečištění bylo způsobeno únikem olejovité látky z ústí dešťové kanalizace 
vedoucí z průmyslové zóny. Na místo byli povoláni hasiči, policie ČR, zástupce MMP, Odboru životního 
prostředí i zástupci Povodí Vltavy. Hasiči vodní tok zajistili tak, aby nedocházelo k dalšímu znečišťování. 
V současné chvíli čekáme na závěry šetření a vyjádření OŽP MMP. 
 
 
 

      12.   Diskuse 
Diskuse byla zahájena členem zastupitelstva ing. Kohoutem, na něhož se (podle jeho vyjádření) obracejí 
občané ulic Košutecká, K Zámečku a Ke Kovářce s dotazy ohledně projíždění těžké techniky s nákladem dřeva 
a zeminy z budovaného obchvatu. Uvedl, že již při prvních jednáních byli zástupci obce a občané ze strany 
projektantů a investorů ubezpečováni, že průjezd těmito ulicemi bude zakázán. Cítí se být investorem 
podveden. Odvoz odpadu, dřeva i zeminy měl probíhat po provizorním mostu a panelové cestě směrem na 
Křimice. K tomuto názoru se připojil i další člen zastupitelstva ing. Švarc, jež sdělil, že již při budování 
kanalizace v ulici K Zámečku byl dodavatel stavby nucen v několika případech řešit poškození přilehlých 
nemovitostí. Zdůraznil, že není možné, aby „příprava stavebního prostoru“ tj. bourací a odklízecí práce byla 
prováděna bez stavebního harmonogramu. Prohlásil, že jsme „s informovaností na chvostě“. Předsedající 
odpověděl, že jde o subjektivní dojem pana zastupitele. Protože schůzky s dodavatelem i investorem 
probíhají i několikrát týdně a občané jsou bez prodlené informováni. Jak on, ale i jeho kolegové z koalice 
obdrželi ihned po projetí prvních nákladních aut stížnost od občanů. Záležitost byla bezodkladně řešena 
s investorem i dodavatelem stavby. 
Problém je podle investora stavby, kterým není ÚMO Radčice, ale SUS Plzeňského kraje v tom, že aktuálně se 
realizuje tzv. „příprava stavenišně“, během kterého se provádějí přípravné práce v likvidaci budov, těžby 
dřeva a části terénních prací a přípravy budování opěrné zdi.  
Investor aktuálně nedisponuje přesným harmonogramem jednotlivých prací, disponuje představou o tom, 
které fáze stavebních prací mají být celkově zakončeny podle zadání. Předběžně předpokládá, že pokud 
nezasáhne vyšší moc, například počasí (protože aktuální deště znemožňují některé práce) měla by být 
účelová komunikace realizována během letních měsíců. 
Stav je takový, že byl zdokumentován stav komunikací a pokud dojde k jejich poškození, bude firma 
komunikace opravovat. Stejně tak budou sanovány případné škody na majetku soukromých osob. Ochrana 
nemovitostí jejich majiteli spočívá v pečlivé dokumentaci všech případných poškození. Občané byli vyzváni, 
aby hlásili každé poškození.  
V polích mezi Radčicemi a Křimicemi došlo k přerušení druhé „asfaltky“ a běží stavba „panelky“. Z důvodu 
nepříznivého počastí – trvalého deště – byly práce výrazně zpomaleny. V budoucnu by však nemělo docházet 
k odtěžování zeminy a provoz v těchto ulicích by se měl zklidnit. Harmonogram prací by měl být (dle vyjádření 
zástupců Správy a údržby silnic Plzeňského kraje) zveřejněn během června. Závěrem poprosil o trpělivost. A 
opět upozornil, že UMO není objednavatelem stavby a nemůže ovlivnit stavební práce. 
Druhým tématem diskuse byla činnost kulturní komise a s tím spojené dotační programy. Diskuse byla 
zahájena panem Jaroslavem Kohoutem, který vznesl dotaz, kdo zařadil do stanov kulturní komise bod, že se 
kulturní komise vyjadřují k dotačním titulům, a proč tyto stanovy nejsou umístěny na úřední desce obvodu. 
Dále pronesl, že není možné, aby se kulturní komise vyjadřovala, že má některý z žadatelů „utrum a 
nedostane ani korunu“. 
K dotazu se vyjádřil místostarosta a zároveň předseda kulturní komise Bc. Tomáš Goesl. Prohlásil, že si není 
vědom toho, že by se podobně kulturní komise kdykoli vyjádřila. Pan zastupitel Kohout odpověděl, že mu to 
řekl v hospodě pan Vít. Na to Bc. Goesl odvětil, že snad zastupitelstvo městské části snad nebudeme řešit, co 
kdo řekl v hospodě, dále uvedl, že kulturní komise je zřízena podle zákona o obcích jako poradní orgán rady 
obce bez jakýchkoli reálných pravomocí, protože jediným rozhodujícím orgánem je v tomto případě 
zastupitelstvo. I v našem případě je kulturní komise pouhým poradním orgánem starosty bez jakýchkoli 
pravomocí a je uskupením lidí, kteří mají chuť spolupracovat a spolupořádat kulturní akce. Komise nemá 
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rozhodovací pravomoci, ale „pouze doporučuje“, což je patrné i ze zápisu z jednání komise z loňského 10. 
června, který byl zaslán všem členům zastupitelstva. Na samotných zastupitelích poté je, zda se tímto 
doporučením budou či nebudou řídit. Člen zastupitelstva pan Zdeněk Švarc Vyjádření se komise k žádostem o 
dotace, nerozporuje, neboť jak bylo uvedeno – vyjádření členů kulturní komise má pouze hodnotu názoru a 
laického hodnocení přínosu připravovaných akcí. Konečné rozhodnutí náleží pouze zastupitelům. 
 
 

      13.   Závěr 

Předsedající poděkoval zastupitelům a všem přítomným občanům za účast a ukončil jednání zastupitelstva 
ve 20:05 hodin. Na závěr ještě upozornil přítomné, že zastupitelstvo, které se mělo konat 24. června 2020 se 
neuskuteční, vzhledem k tomu, že všechny body byly probrány dnes.  
 
 
Přílohy zápisu: 

1) Pozvánka na zasedání 
2) Presenční listina 
3) Usnesení ZMO č. 20/009, 20/010, 20/011, 20/012, 20/013 

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

 


