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

 č. 4/2019, 

 konané v pondělí   

10. června 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 18:06 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 zasedání zastupitelstva, konaného v dubnu letošního roku bylo přijato celkem pět usnesení: 

6/2019                  Schválení dílčího závěrečného účtu MO Plzeň 7- Radčice       

Výsledek:             O přijatém usnesení byl informován Ekonomický úřad MMP a s jejich  

                              součinností byly realizovány operace finančního vypořádání za rok 2018.     

7/2019                  Schválení finančního příspěvku na projekt Sportmanie Plzeň 2019 

Výsledek:             O přijatém rozpočtovém opatření byl informován Odbor financování a rozpočtu  

                             MMP, který provede další kroky k převodu schválených finančních prostředků  

                             do rozpočtu MMP, Odboru sportu 

8/2019                  Rozpočtové opatření č. 4/2019, týkající se zařazení nových investičních akcí do  

                             rozpočtu našeho obvodu 

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

                              rozpočtu k zapracování do rozpočtu 

9/2019                  Jednací řád zastupitelstva MO Plzeň 7 – Radčice  

Výsledek:             Jednací řád zveřejněn na stránkách obvodu 23. dubna 2019 

10/2019                Novela vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se mění vyhláška statutárního  

                             města č. 4/2017 o koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí a o změně  

                             vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004 o místním poplatku za užívání  

                             veřejného prostranství 

Výsledek:             O přijatém usnesení byl informován Odbor účtování a daní MMP 

Na žádost předsedajícího byla zpráva vzata na vědomí všemi hlasy. Usnesení nebylo navrhováno. 
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   5.     Změna vyhlášky statutárního města Plzně o místním poplatku za užívání veřejného  

            prostranství 
Materiály k projednávanému bodu programu včetně dopisu ing. Vítové, vedoucí odboru účtování a daní 

MMP a návrhu usnesení byly zastupitelům doručeny v zákoně stanovené lhůtě.  

Předsedající proto bezprostředně zahájil diskusi nad uvedeným bodem programu. 

Do diskuse se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil, a proto bylo přistoupeno k hlasování o přijetí 

návrhu usnesení, jehož předmětem je souhlas s návrhem změn vyhlášky o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         9                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Usnesení má číslo 19/011 a je přílohou zápisu. 

 

   6.     Prodloužení pojmenování ulice „V Radčicích“ 

Důvody pro prodloužení pojmenování ulice „ V Radčicích“ na hranici našeho katastru ve směru na Plzeň 

byly členům zastupitelstva vysvětleny a zdůvodněny předsedajícím, který dále uvedl, že další informace, 

budou-li požadované, sdělí tajemnice úřadu pí. Jílková a zahájil diskusi.  

 

Do diskuse se přihlásil ing. Ženíšek, který požaduje upravit bod II.) návrhu usnesení, tak aby tam bylo 

doplněno slovo „úseku“. Bod č. II zní:  

„v souladu s ustanovením § 28 odst. 1 a ustanovením § 84 odst. 2 písm. r) zákona č. 128/2000 Sb.,  

o obcích, ve znění pozdějších doplnění a předpisů, o prodloužení  úseku  pojmenování  ulice        

V Radčicích  nacházející se na pozemku parc. č. 555/1 v k.ú. Radčice u Plzně dle přiloženého 

grafického návrhu“.  
Poté bylo přistoupeno k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         9                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Usnesení má číslo 19/012 a je přílohou zápisu. 

 

   7.     Žádost 16. ZŠ a MŠ o finanční příspěvek na organizaci příměstského tábora pro děti základní  

           školy 

Zastupitelé byli seznámeni s faktem, že žádost ředitelky školy o finanční příspěvek ve výši 10 tisíc korun 

na příměstský tábor, který se uskuteční 24. – 28. června 2019 obdržel úřad 16. května 2019. Součástí 

žádosti byl podrobný program akce a předběžný rozpočet. Nejedná se o dotaci, hrazenou z peněz 

rozpočtovaných na dotace, ale o finanční příspěvek příspěvkové organizaci města Plzně, který je účtován 

v jiném režimu. Poskytnutím příspěvku doje ke snížení běžných provozních výdajů obvodu a navýšení 

rozpočtu MMP, Odboru školství, mládeže a tělovýchovy. 

Na základě informací a v návaznosti na návrh usnesení, jehož předmětem je jednak schválení finančního 

příspěvku, jednak rozpočtové opatření č.6/2019, zahájil předsedající diskusi. 

Do diskuse se nikdo nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         9                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Usnesení má číslo 19/013 a je přílohou zápisu. 

 

8.     Zpráva o činnosti kontrolního výboru 

Předsedající předal slovo předsedovi kontrolního výboru (dále jen „KV“ zastupitelstva ing. Jaroslavu 

Kohoutovi. Ten seznámil zastupitele s programem a závěry 1. zasedání KV v letošním roce. Uvedl, že 

výbor se sešel dne 22. května a na pořadu jednání měl dva body – jednací řád KV a žádosti o dotace – 

kontrolu předložených podkladů. Se závěry jednání seznámil zastupitele. Pro zúčastněnou veřejnost 

ocitoval i znění článku 5.3 Zásad poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 7- Radčice (dále jen „Zásad“), 

který byl zmiňován panem Petrem Kohoutem v zápisu z jednání KV. Poté předal slovo zpět 

předsedajícímu. Předsedající poděkoval předsedovi KV a k zápisu a předmětu jednání KV uvedl 

následující: 
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Dle čl. 5.10 odst. 3 je KV oprávněn provádět pouze kontrolu využití dotace, tj. zda nebyla použita 

v rozporu s pravidly a uzavřenou smlouvou. Kontrola žádostí a k nim předložených podkladů KV nenáleží. 

Navíc MUDr. Duchková, členka KV, sdělila předsedajícímu, že měla k dispozici pouze pracovní verzi 

zápisu. Dále řekl, že dle čl. 5.1 odst. 2 není na poskytnutí dotace právní nárok a dle výše uvedeného se 

nelze při jejím schvalování opírat o rozhodnutí kontrolního výboru. 

Ing. Kohout sdělil, že konečná verze zápisu byla s MUDr. Duchkovou projednávána, ale vzhledem ke 

skutečnosti, že není přítomna, nelze to dokázat a že je přesvědčen, že kontrolní a finanční výbor 

zastupitelstva má větší pravomoce, než jakákoli komise. 

Předsedající reagoval, že je standardem, aby připomínky členů příslušného výboru byly vždy zapracované a 

finální verze byla prezentovaná na zastupitelstvu. Není přípustné akceptovat pracovní verzí.  

V pokračující diskusi reagoval další člen KV – pan Petr Kohout, že ani jeho připomínky nebyly do zápisu 

dodaného předsedou KV též zapracovány a ohradil se proti takovému postupu.  

Předseda kulturní komise – místostarosta obvodu Bc. Goesl řekl, že názor, že kulturní komise je poradním 

orgánem rady (v našem případě starosty), nerozporuje a že si je vědom toho, že má menší pravomoci, než 

výbory. 

Předsedající ukončil diskusi k projednávanému bodu programu návrhem, že požádá právní odbor MMP, 

aby se vyjádřil ve věci kompetence posuzování kontroly podaných dotací Kontrolním výborem   ,    

Zároveň předsedající požádal přítomné, aby se zvednutím ruky vyjádřili, že berou zprávu  KV na vědomí, 

zároveň poznamenal, že chyby ve vypracování zprávy (nezapracování připomínek členů) jsou do budoucna 

nepřípustné. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         9                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

9.     Žádost paní Miroslavy Hejduk Harantové a pana Aleše Hejduka o prominutí pozdního podání  

        žádosti o dotace 

Zastupitelé byli se žádostmi o prominutí pozdního podání žádostí o dotace seznámeni prostřednictvím 

dokumentů zaslaných jim v podkladech pro jednání. V žádosti je uveden i důvod pozdního podání. 

Předsedající sdělil, že navrhuje prominout žadatelům pozdní podání žádostí a hlasovat o nich, jako by byly 

podány včas. Zahájil diskusi. 

Do diskuse se nikdo nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         9                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

10.     Schválení dotací na rok 2019 

Stejně jako u předchozích bodů programu i zde obdrželi zastupitelé všechny potřebné materiály 

k projednávanému bodu programu v zákoně stanovené lhůtě. Zastupitelé měli k dispozici i „Zápis z jednání 

kulturní komise“, která se na žádost starosty rozdělením dotací rovněž zabývala. Předsedající předal slovo 

místostarostovi Bc. Goeslovi. Ten uvedl, že úřad obdržel celkem sedmnáct žádostí o programové dotace, že 

částka vyhrazená ve schváleném rozpočtu na programové dotace činí 110 tisíc korun a že je potřeba se 

domluvit na způsobu schvalování dotací. Navrhl hlasovat nejprve o programových dotacích a to tak, že 

bude hlasováno o každém jednotlivém projektu zvlášť v pořadí protinávrh, návrh. Maximálně je 

možno mít dva protinávrhy.  

Protože k uvedenému nikdo ze zastupitelů nic nenamítal, místostarosta přistoupil k hlasování o dotacích. 

Vždy přečetl název akce, požadovanou částku dotace a návrh. Ve dvou případech byl schválen protinávrh 

č. 1, v ostatních případech byl schválen vždy návrh (hlasování je uvedeno v přiložené tabulce, která tvoří 

přílohu zápisu). 

 

Výsledkem hlasování členů zastupitelstva o programových dotacích je:  

Usnesení, které má číslo 19/014 a je přílohou zápisu. 

 

Poté místostarosta předal slovo předsedajícímu, který před schvalováním žádostí o individuální dotace, 

tj. dotace Tělovýchovné jednoty Radčice a Mysliveckého sdružení Křimice-Radčice sdělil, že koalice bude 

v současné chvíli hlasovat proti poskytnutí individuálních dotací.  
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K žádosti tělovýchovné jednoty požaduje rozdělit žádost na dvě samostatné části – 1. Provozní náklady;     

2. Oslava 100 let výročí organizace. 

Sdělil, že chápe, že tělovýchovná jednota má napjaté financování, dle informací hospodaří s částkou cca 

100 tisíc korun a je názoru, že tato částka by měla být použita především na mandatorní výdaje, tj. na 

výdaje, které jsou nutné k zabezpečení činnosti organizace, tedy účelu, který má spolek uveden ve Výpisu 

ze spolkového rejstříku. Organizovat akci, která je celkově rozpočtována na 125 tisíc korun, je z jeho 

pohledu neekonomické. Zároveň vyjádřil údiv nad tím, že oslavy výročí nijak neprezentují činnost 

tělovýchovné jednoty, nepracují s aktivními členy a propagací sportu a nijak nepamatují na seniory, kteří 

jsou silnou částí členské základny. Naopak jsou pouze dodavatelsky pojatým lunaparkem. Upozornil dále 

na fakt, že individuální dotace může být požadována jakýmkoli subjektem, včetně fyzické osoby a se 

stejnou  dikcí by fyzická osoba mohla požádat o stoprocentní krytí nákladů ročního chodu rodinného domu 

s tím, že by ráda   takto ušetřené prostředky použila na výlet do Karibiku, na který ale rodině stále chybí 

většina peněz, o které by též chtěla podat žádost o dotaci. 

Ve snaze vyjít organizaci vstříc, navrhuje svolání mimořádného zastupitelstva cca za šest až osm týdnů a na 

tomto zasedání individuální dotace projednat. 

Do diskuse se přihlásil zastupitel ing. Švarc. Uvedl, že žádost o individuální dotaci obsahuje 2 složky, kde 

jedna podmiňuje druhou a schválení pouze 1 části je pro tělovýchovnou jednotu bezpředmětné. Oslava 100 

let výročí založení organizace je jedinečnou akcí a i z toho důvodu by chtěli akci organizovat dodavatelsky, 

aby si členové výboru i členové spolku  mohli „oslavu užít“. Je přesvědčen, že ani městské organizace 

oslavující takovéto výročí, nedotují akci z vlastních zdrojů. Rozhodnout o dotaci za 6 – 8 týdnů je pro 

organizaci nepřijatelné, protože akce je naplánována na začátek měsíce září. Předsedající reagoval slovy, že 

je nezvyklé postavit financování zapsaného spolku, včetně zbytných aktivit, nesouvisejících 

s deklarovanými primárními aktivitami zapsaného spolku na financování založeném na nenárokových 

dotacích. 

Zdeněk Jílek, další diskutující, je názoru, že tělovýchovnou jednotu – výlučně radčickou organizaci, která 

sdružuje již 100 let občany Radčic, nelze srovnávat s podnikatelskými subjekty. Měli bychom být rádi, že 

tělovýchova funguje, protože je potřeba a udržet ji v našem obvodě je zájmem velké většiny našich občanů. 

Jiří Kuba, místostarosta městské části reagoval, že jako dlouholetý činovník v tělovýchově spatřuje též 

primární cíl v zajištění tělovýchovných aktivit a vedení každé tělovýchovné jednoty by mělo hospodařit se 

svěřenými prostředky jako řádný hospodář a primárně se snažit zajistit tělovýchovné aktivity, které by pro 

takový subjekt měly být nejpřednější. 

Ing. Kohout se přiklání k názoru obou diskutujících a uvádí, že každý člen zastupitelstva by měl hlasovat 

sám za sebe. Jako vysvětlení uvedl, že ani ing. Houdka na jeho dotaz neměl se schválením dotace pro 

tělovýchovnou jednotu žádné připomínky a připomínky neměl ani člen kontrolního výboru – zastupitel pan 

Petr Kohout. Dále sdělil, že dle jeho názoru nelze tělovýchovnou jednotu srovnávat s Jezdeckou stájí 

Radčice, protože jezdecký oddíl „vybírá peníze“.  

Předsedající uvedl, že chápe práci, která byla v tělovýchově odvedena spolkem za uplynulých 100 let 

činnosti,. Navrhuje, aby tělovýchovná jednota stáhla stávající žádost o dotaci, podala dvě žádosti  

individuálních dotací – na provoz  a druhou na oslavy výročí a že  se případně rád osobně setká s předsedou 

tělovýchovné jednoty panem Antonínem Šmídem pro případné doplnění podkladů žadatele  a předkládá 

termín jednání mimořádného zastupitelstva na období okolo 16 července 2019. Na to reagoval zastupitel 

Zdeněk Švarc, že si kvůli tomu přece nebude přehazovat dovolenou a že se mu tento termín  nehodí. 

Protože se do diskuse nikdo další nepřihlásil, dal hlasovat o přesunutí rozhodnutí o individuálních dotacích 

na zasedání zastupitelstva, které se bude konat pravděpodobně 8. července 2019. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         9                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

11.     Rozpočtové opatření č. 5/2019 

Návrh rozpočtové opatření č. 5/2019, včetně odůvodnění byl zaslán všem zastupitelům v zákoně stanovené 

lhůtě. Všichni měli možnost se s ním podrobně seznámit. Předsedající proto ihned zahájil diskusi. 

Do diskuse se nikdo nepřihlásil, předsedající dal hlasovat o návrhu usnesení, jehož předmětem jsou změny 

rozpočtu roku 2019 a rozpočtové opatření má číslo 5/2019. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         7                      Proti          0             Zdržel se       2                                                  Schváleno! 

Usnesení má číslo 19/015 a je přílohou zápisu. 
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12.     Různé 

Předsedající sdělil, že: 

- odpadkové koše (velmi diskutované občany obvodu) budou na odpočinkové místo u řeky Mže  

  instalovány v dohledné době mobilní odpadkové koše. Vzhledem ke skutečnosti, že jde o zátopovou zónu,  

  bylo jednání s odborem životního prostředí MMP složité a zdlouhavé.  

- o víkendu byly pokáceny tři jehličnaté stromy, stojící v blízkosti domu ve Stromkové ulici, č.o. 31,          

  o  jejichž odbornou prohlídku a následné pokácení požádali majitelé domu č.p. 157.  

- vypínání elektrické energie 10.11. a 18. června 2019 – bylo projednáváno se zástupci ČEZ Distribuce,    

  a.s. Žádosti o přesunutí termínu na začátek prázdnin nebylo z provozních důvodů ze strany ČEZ  

  vyhověno. 

  

13.     Diskuse 

Zdeněk Jílek – v květnu letošního roku byla Správou veřejného statku města Plzně instalována socha sv.  

                         Václava do výklenku kapličky na návsi. Předcházelo tomu několikaleté úsilí zástupců 

                          SVS, obce a především ing. Jaroslava Kohouta, který „vypátral“ uskladnění původní sochy.  

                         Pan Jílek sdělil, že zástupcům SVS osobně poděkoval,.  

                         Poděkování zástupcům SVS vyjádřil v minulých dnech i starosta obvodu. Řekl, že  

                           fotodokumentace instalace sochy a rozhovor s autorem odlitku je zveřejněn. Touto cestou  

                         vyjadřuje poděkování i panu Jaroslavu Kohoutovi.  

Ing. Jaroslav Kohout – vznesl dotaz ohledně: 

                         - usnesení ze zastupitelstva č. 18/029 ze dne 31.10.2018, týkající se elektronických  

                         záznamů ze zastupitelstva. Když jednal dne 12.prosince 2018 s ředitelem Správy   

                          informačních technologií ing. Šantorou, bylo mu sděleno, že to není žádný problém. Proč  

                         dosud nejsou záznamy prováděny? 

                          Odpověď (starosta): SIT může na našem obvodě nainstalovat zařízení, ale z jejich hlediska  

                           je problém v mobilním hlasovém zařízení, které je využíváno na větších zastupitelstvech.                 

                          SIT dále nechala vypracovat kalkulaci  precizního  ozvučení se záznamovým  

                          zařízením, jehož cena ale začíná na cca 100 tisíc korun, což se nám zdálo iracionálně  

                          nákladné.  

                          Stěhování zařízení každé dva měsíce z velkého obvodu je podle výkonných pracovníků SIT   

                          v běžné praxi nereálné, jakkoli je teoreticky možné. Proto byly učiněny z naší strany 2  

                          poptávky na   jednodušší méně sofistikované zařízení, které by ozvučilo prostor a  

                          umožňovalo záznam. Jednalo by se o zařízení v ceně okolo 20 – 30 tisíc korun. Výsledek  

                          zatím nemáme.í v ceně  okolo  20 -30 tisíc korun. Výsledek zatím nemáme.  

                         - usnesení ze zastupitelstva 19/008 – bod č. 3 ze dne 8.4.2019 – studie rekonstrukce  

                           budovy bývalé hasičské zbrojnice. Nechápe, proč bude studie zadávána, když v loňském  

                           roce byla dokončena poměrně rozsáhlá rekonstrukce budovy a dosud nikdo neřekl, co se  

                         tam bude provozovat. On má k dispozici čtyři projekty navrhovaného využití: 

                         - pneuservis 

                         - restaurační zařízení (Miroslava Hejduk Harantová) 

                         - komunitní centrum – centrum pro setkávání maminek s dětmi na mateřské dovolené 

                         - minimuzeum – historie a osídlení Radčic. 

                         Navrhuje uspořádání pracovní schůze zastupitelstva. A místo  práce zbytečného architekta                                  

                          by navrhoval , aby se využil „selský rozum“ a že má nápady. 

                           Odpověď (starosta):  V minulosti provedená rekonstrukce zajistila budovu proti  

                           povětrnostním vlivům, ale její využití je  více než tristní a neodpovídá vynaloženým   

                           prostředkům- studie by měla zjistit využitelnost budovy jako celku a nikoli jako pronajatý  

                          sklad, nebo prostory s neudržitelnými ekonomickými parametry. Dosud je možno  

                          využívat pouze dvě garáže jako skladovací prostor. Konečné řešení využití bude  

                           ku prospěchu všech radčických občanů. 

Antonín Šmíd (občan) – ke schválení individuální dotace pro tělovýchovnou jednotu uvedl, že akce se  

                           měla konat již v měsíci červnu. Vzhledem ke schvalování žádostí o dotace v tomto termínu  

                           byla přesunuta na září. Uvádí, že žádná tělovýchovná jednota se bez dotací od obce  

                           neobejde. Je vlastníkem budovy tělocvičny, která je nestandartních rozměrů. V současné  

                           době je postupně upravován i prostor před budovou a členové spolku tam vysadili i nové  

                           stromy. V této souvislosti má prosbu na starostu obvodu, zda by bylo možné oslovit  
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                           Správu veřejného statku města Plzně se žádostí o vybudování chodníčku od komunikace  

                           Na Hůrkách ke vchodu do tělocvičny. 

                           Odpověď (starosta): zbudování chodníčku budeme u SVS nárokovat, bohužel to trvá déle. 

                           Upozorňuje, že chodník město může zhodnocovat pouze vlastní majetek. Pokud by měla  

                           být část chodníku umístěna na soukromém pozemku, muselo by to být řešeno výkupem 

                           části pozemku. 

 

11.     Závěr 

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

ve 20:00 hodin 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Pozvánka na zasedání 

2) Presenční listina 

3) Usnesení ZMO č. 19/011, 19/012, 19/013, 19/014, 19/015, záznam o hlasování o dotacích. 

 

 

Zapisovatel:  

 

 

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

 

 

 

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

  

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


