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

  č. 4/2020, 

konané ve středu  

dne 23. září 2020 od 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 7 - Radčice 

 
Přítomni:    viz presenční listina (příloha č.2) 

Omluveni:           pan Jiří Kuba - místostarosta 

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 osm 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         8                       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 Zdeňka Švarce, 

zapisovatelkou Romanu Topičovou. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným se vyjádřit. 

Protinávrhy nebyly podány, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ 

Pro         8                         Proti      0                 Zdržel se        0                                                Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

4. Kontrola plnění usnesení z minulého zastupitelstva 

Na zasedání zastupitelstva, konaného v červnu 2020 bylo přijato celkem pět usnesení: 

 

20/009                Rozpočtové opatření č. 4/2020 

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

                           účtování a daní. 

 

20/010                Rozpočtové opatření č. 5/2020 

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

                           účtování a daní.          

 

20/011                Rozpočtové opatření č. 6/2020 

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

                           účtování a daní.       

 

20/012                Uzavření kupní smlouvy se společností VODÁRNA PLZEŇ, a.s. na prodej projektové 

                           Dokumentace pro stavbu – Plzeň – Radčice, K Cihelně – splašková kanalizace 

Výsledek:           Kupní smlouva uzavřena a projektová dokumentace předána uvedené společnosti. 

 

20/013                Rozpočtové opatření č. 7/2020 

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

                           účtování a daní.       

Všech pět přijatých usnesení bylo zveřejněno v zákoně stanovené lhůtě na webu usnesení.plzen.eu. 
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      5.   Rozpočtové opatření č. 8/2020 

Obsahem rozpočtového opatření označeného jako 8/2020 je poskytnutí dotace na pokrytí výdajů spojených 

s aktivní politikou zaměstnanosti za měsíce červen a červenec 2020 ve výši 38 673,00 Kč a poskytnutí 

neinvestiční účelové dotace ze státního rozpočtu České republiky na úhradu výdajů souvisejících s konáním 

voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR ve výši 60 tisíc korun českých. Uvedené částky jsou 

v rozpočtovém opatření rozděleny na jednotlivé položky. Protože všichni zastupitelé obdrželi podklady 

elektronicky, zahájil předsedající diskusi, a protože se nikdo nepřihlásil, dal o návrhu usnesení hlasovat. 

 
HLASOVÁNÍ 

Pro        8                             Proti             0                           Zdržel se         0                                    Schváleno! 

Usnesení má číslo 20/014 a je přílohou zápisu.  

 
6. Novela obecně závazné vyhlášky města Plzně č. 8/2001, Statut města Plzně, ve znění dalších 

změn a doplnění 

Všichni zastupitelé obdrželi veškeré materiály potřebné k projednávanému bodu elektronicky v zákoně 

stanovené lhůtě, a to včetně návrhu usnesení, jehož předmětem je souhlas s návrhem předkládaných změn. 

Předsedající proto ihned zahájil diskusi. Do diskuse se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil, bylo proto 

přistoupeno k hlasování. 

 
HLASOVÁNÍ 

Pro         8                          Proti      0                                       Zdržel se        0                 Schváleno! 

Usnesení má číslo 20/015 a je přílohou zápisu.  

                

7. Schválení dotací na rok 2020  

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

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

programové i individuální žádosti o dotace byly projednány na Kulturní komisi MO Plzeň 7 – Radčice, která 

doporučila u jednotlivých žádostí o dotaci jejich výši.  

Pan místostarosta uvedl, že nejdříve bude hovořit o programových dotacích. Celkem bylo ve vypsaném 

termínu podáno 14 žádostí od osmi subjektů. Částka vyhrazená ve schváleném rozpočtu na programové dotace 

činí 110 tisíc korun českých. Žádosti o programové dotace jsou podány na celkovou částku 104 700,00 Kč. I 

z tohoto důvodu bylo Kulturní komisí MO Plzeň 7 – Radčice doporučeno schválit programové dotace v plné 

požadované výši. Poté pan Goesl navrhl hlasovat o jednotlivých programových dotacích a to tak, že bude 

hlasováno o každé jednotlivé žádosti zvlášť v pořadí protinávrh, návrh. Maximálně je možno mít dva 

protinávrhy. Pan Goesl uvedl, že u každé žádosti bude informovat o tom, kdo požádal, jaká je požadovaná 

částka, celková částka projektu a jaký je jeho návrh ke schválení. Pan Petr Kohout uvedl, že by chtěl, aby 

hlasování k jednotlivým dotacím bylo jmenovité. Protože k uvedenému postupu nikdo další ze zastupitelů nic 

nenamítal, místostarosta přistoupil k hlasování o jednotlivých programových žádostech o dotace. Všechny 

žádosti o programové dotace byly schváleny v částkách, které jsou požadovány v žádostech. U všech 

projednávaných žádostí o programové dotace byl schválen návrh místostarosty (jmenovité hlasování 

k jednotlivým žádostem je uvedeno v přiložené tabulce). 

 

Výsledkem hlasování členů zastupitelstva o programových dotacích je: 

Usnesení číslo 20/016 a je přílohou tohoto záznamu. 

HLASOVÁNÍ o celkovém znění usnesení na poskytnutí programových dotací: 

Pro       MUDr. Rolando Arias              Proti             0                           Zdržel se         0                                     

 Bc. Tomáš Goesl 

 Petr Kohout 

 Rostislav Vopelka 

 ing. Zdeněk Švarc 

 Zdeněk Jílek 

 ing. Jiří Ženíšek 

 ing. Jaroslav Kohout 
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Poté informoval místostarosta o žádostech o individuální dotace, tj. Fotbal Clubu Křimice, z.s., Tělovýchovné 

jednoty Radčice, z.s., a Mysliveckého sdružení Křimice – Radčice. Dále přítomným zastupitelům sdělil, že 

Kulturní komise neprojednávala žádost Mysliveckého sdružení Křimice – Radčice, protože byla podána na 

úřad 21. 9. 2020. Kulturní komise projednávala žádosti Fotbal Clubu Křimice, z.s., kde navrhla zastupitelům 

schválit požadovanou částku ve výši 25 tisíc korun českých. U žádosti Tělovýchovné jednoty Radčice, z.s., 

Kulturní komise navrhla zastupitelům schválit částku 30 tisíc korun (požadovaná částka 75 880,00 Kč). Jako 

odůvodnění snížení individuální dotace pro Tělovýchovnou jednotu Radčice přečetl místostarosta zápis 

z Kulturní komise: 

- členové komise vidí duplicitu v údržbě zeleně v okolí budovy s žádostí z Fondu životního prostředí 

města Plzně (žádost podána na 84 000,- Kč) a prohlášením, že areál udržuje soukromý subjekt jako 

kompenzaci za pronájem 

- členové se domnívají, že akce pořádané TJ Radčice nejsou pro veřejnost – jejich propagace (letáky) 

nejsou k vidění a o akcích není veřejnost informována, aby se mohla zapojit 

- členové pozitivně vnímají celoroční užití tělocvičny Základní školou Radčice. 

Pan místostarosta uvedl, že navrhuje částku pro TJ Radčice 30 tisíc korun českých, pan starosta uvedl, že 

navrhuje částku 39 tisíc korun českých a pan ing. Švarc uvedl, že navrhuje plnou částku ve výši 75 880,00 Kč. 

U dalších individuálních žádostí o dotaci protinávrhy nebyly podány. Poté místostarosta vyzval přítomné 

zastupitele k diskusi o individuálních dotacích: 

- pan ing. Švarc – vysvětlil přítomným, že u údržby zeleně v okolí budovy nejde o duplicitu s podáním 

žádosti z Fondu životního prostředí města Plzně. Uvedl, že na Magistrátu města Plzně požádala TJ Radčice o 

porážku nebezpečných stromů, náletových dřevin v okolí Sokolovny a výsadbu nových stromů. Proto 

nedochází k duplicitě. Dále uvedl, že seč travnaté plochy je prováděna jak soukromým subjektem jako 

kompenzace za pronájem, ale i dalšími členy TJ Radčice. Seč je nutné dělat vícekrát do roka, a tak ji neprovádí 

jen soukromý subjekt. TJ Radčice žádá v dotaci o proplacení jen jedné seče za 13 tisíc korun českých. Dále 

zdůraznil, že TJ Radčice, na rozdíl od ostatních subjektů, podalo žádost s přesným a podrobným popisem a 

také poskytuje Základní škole v Radčicích tělocvičnu v Sokolovně zdarma. Také zdůraznil kulturní dědictví, 

kterým TJ Radčice v Radčicích je. 

- pan Bc. Goesl – uvedl, že musí oponovat, protože všechny subjekty podaly korektní a správné žádosti a 

rozpočty k nim. TJ Radčice nedoložila příjmy, tak jak tomu činí i při žádosti o dotaci na provozní náklady na 

Magistrátě města Plzně (výkaz příjmů a výdajů za rok 2019). Vysvětlil, že i z tohoto důvodu byla dotace 

pokrácena. Chybělo v žádosti účetnictví, z kterého by bylo možné vycházet. 

- předsedající – uvedl, že TJ Radčice byla několikrát žádána o doplnění údajů, např. příjmů z pronájmů. Ale 

informace uvedené v příloze k žádosti jsou jiná, než od občanů. Občané uvádí, že dochází k pronájmům kurtů 

nebo nohejbalového hřiště, ale v příjmech tyto částky nejsou uvedeny. Dále informoval, že stížnosti na 

fungování TJ Radčice jsou nejen od členů Kulturní komise, ale také od občanů. Několikrát byl konfrontován 

s názorem, že akce pořádané TJ Radčice nejsou pro veřejnost a jde pouze o uzavřenou společnost.  

- pan ing. Švarc – reagoval s tím, že nelze doložit věci, které se ještě nestaly. Chápe to tak, že TJ byla dotace 

krácena z důvodu nedoložení výkazu zisku a ztrát za rok 2019. Tento doklad není požadován ani 

v podmínkách pro poskytnutí dotace. V příloze k dotaci jsou uvedeny odhadované částky za rok 2020. Dále 

upřesnil, že pronájmy TJ Radčice nemá. Částka za půjčení např. kurtů se objevuje v příspěvcích od členů. 

Uvedl, že v TJ Radčice se jedná o činnost lidí, kteří do toho dávají vlastní čas a tato jejich činnost je 

dobrovolná bez odměny. 

- pan Bc. Goesl – upřesnil, že ke krácení dotace členy Kulturní komise došlo nejen z důvodu nedoložení 

výkazu zisku a ztrát za rok 2019. Ale je to jeden z důvodů. Když chybí účetnictví, tak u dotace na provozní 

výdaje není z čeho vycházet. Ostatní důvody již přečetl. 

- pan ing. Jaroslav Kohout – uvedl, že areál TJ Radčice často navštěvuje. Pokud jde o nohejbal, tak 

odhaduje, kolik hodin zde hráči tráví tak na 15 – 20 tisíc korun českých za rok (pan ing. Švarc souhlasí). 

- pan Jílek – uvedl, že rozpočet Městského obvodu se skládá i z částky získané z provozu výherních hracích 

automatů. Tyto finanční prostředky dle Zastupitelstva města Plzně by měly být směřovány na sport a kulturu. 

On sice neví, kam jdou a za co jsou utraceny, ale domnívá se, že v rozpočtu Městského obvodu finanční 

prostředky jsou, tak nevidí důvod, proč by měla být dotace pro TJ krácena. 

- předsedající – uvedl, že souhlasí s tím, že část rozpočtu Městského obvodu se skládá i z částky získané 

z výběru z výherních hracích automatů, ale tato částka není vázána žádným účelem. Upozornil, že v současné 

době (onemocnění Covid-19) dochází ke krácení rozpočtů, protože se očekává propad výběru z daní.  Dále 

předsedající přítomné informoval, že dotace nejsou nárokové. Ani z města Plzně TJ Radčice nedostal plnou 

částku požadovanou v dotaci na provozní náklady. 
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- ing. Zdeněk Švarc – uvedl, že všechny příjmy a výdaje TJ Radčice jsou veřejně zjistitelné. Dále informoval, 

že TJ Radčice z města Plzně dostala plnou částku, o kterou na dotaci požádali. Uvedl, že TJ Radčice žádala o 

61 tisíc korun českých a tato částka jim byla také vyplacena. Také je to zjistitelné z veřejných zdrojů. 

- pan ing. Jaroslav Kohout - požádal místostarostu, zda by mohl informovat, kolik členů má Myslivecké 

sdružení Křimice – Radčice, z.s. Místostarosta předal slovo přítomnému občanu panu Wočadlovi, který 

zastupitele informoval o tom, kolik má Myslivecké sdružení členů a jak fungují. 

 

Když se do diskuse nikdo další nepřihlásil, předsedající uvedl, že vyhlašuje pět minut přestávku. Přestávka 

vyhlášena od 18:43 do 18:49 hodin. Po ukončení přestávky předsedající uvedl, že po upřesnění některých 

výdajů TJ Radčice, stahuje svůj návrh na poskytnutí dotace v částce 39 tisíc korun českých a navrhuje částku 

60 tisíc korun českých. Znovu uvedl, že dotace nejsou nárokové.  

Vzhledem k tomu, že se do diskuse nikdo další ze zastupitelů nepřihlásil, byly místostarostou podány návrhy 

pro podané jednotlivé žádosti o individuální dotace. U jednotlivých žádostí přečetl, kdo žádá o dotaci a za 

jakým účelem. V jednom případě byl schválen druhý protinávrh, v ostatních případech byl schválen vždy 

návrh (jmenovité hlasování k jednotlivým žádostem je uvedeno v přiložené tabulce). 

 

Výsledkem hlasování členů zastupitelstva o individuálních dotacích je: 

Usnesení číslo 20/017 a je přílohou tohoto záznamu. 

HLASOVÁNÍ o celkovém znění usnesení na poskytnutí individuálních dotací: 

Pro        Bc. Tomáš Goesl          Proti         Petr Kohout                   Zdržel se        MUDr. Rolando Arias                              

 Rostislav Vopelka 

 ing. Zdeněk Švarc 

 Zdeněk Jílek 

 ing. Jiří Ženíšek 

 ing. Jaroslav Kohout 

 

8. Informace starosty 

Předsedající sdělil přítomným zastupitelům, že: 

− během velkých lijáků došlo na okraji obvodu od Plzně k sesunu půdy a místní záplavě, kdy byla 

vyplavena jedna nemovitost (sklepní prostory a ordinace odborné lékařky). Částečně byla situace 

způsobena stavbou Městského okruhu, úsek Křimická – Karlovarská, ale větším dílem velkým deštěm, 

který byl během krátké doby (cca. 15 minut). Informoval, že na sanaci a vyřešení situace se podílela 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje a firma Berger Bohemia, která staví Městský okruh. Oba 

subjekty poskytly maximální součinnost a pomoc během několika hodin (jak dovolovalo počasí). 

Došlo k vyčištění vpusti, odstranění zídky, aby voda mohla protékat a vybudování svodu, aby 

k uvedeným událostem nedocházelo do budoucna. Městský obvod Plzeň 7 – Radčice, poskytl prostory 

v budově úřadu, kde je v současné době přestěhována ordinace odborné lékařky. Pan ing. Švarc se 

dotazoval, zda dodavatel stavby Městského okruhu myslí na kompenzaci za poškození nemovitosti.  

Předsedající přítomným sdělil, že nemůže mluvit za dodavatele, ale může znovu jen zdůraznit pomoc, 

která byla firmou i SÚS Plzeňského kraje poskytnuta majitelům nemovitosti během několika hodin od 

poškození. Škody touto pomocí byly minimalizovány. 

− dále probíhá stavba Městského okruhu, úsek Křimická – Karlovarská. V současné době je 

uzavřena hlavní silnice z obvodu na Plzeň a dochází k budování ocelového mostu přes řeku Mži. Dále 

stavba přesunula výjezd těžké techniky směrem na Plzeň-Košutku a nevede ji přes obvod Radčic. Toto 

je kvitováno občany Radčic. 

− zatím ještě nedošlo k předání Rolní ulice. Objevují se stížnosti občanů na špatnou údržbu zeleně. 

Dodavatel musí zajistit lepší zeminu a přesetí v celé ulici. Městský obvod Plzeň 7 – Radčice 

spolupracuje na řádném předání se Správou veřejného statku města Plzně. 

 

      9.   Diskuse  
Diskuse zahájil předsedající. Do diskuse se přihlásili: 

ing. Jaroslav Kohout 

- požádal, zda by na příštím zasedání zastupitelstva mohly být do programu zařazeny i interpelace 

zastupitelů, jak uvedeno v jednacím řádu zastupitelstva. Předsedající uvedl, že interpelace do 

programu mohou být zařazeny, ale také mohou být pod bodem diskuse. Upozornil však na skutečnost, 

že interpelace musí být podány předem a písemnou formou. 
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- upozornil na nebezpečné stromy, kterých si všiml při procházkách v obvodě. Jedná se o stromy u 

nemovitosti V Břízkách 178/1 a dále břízy u transformátoru. Obává se, že stromy ohrožují 

kolemjdoucí. Předsedající všechny přítomné požádal, aby uvedená zjištění nenechávali až na jednání 

zastupitelstva, které je jednou za tři měsíce, ale ohlašovali je na úřad hned. Stačí poslat mailem 

informaci a ta bude předána dál k vyřízení. Takto se zbytečně prodlužuje doba k vyřízení. Obvod řeší 

nebezpečné stromy průběžně. V současné době je řešen strom, který spadl do koryta řeky Mže. 

- chtěl by upozornit, že není veřejné osvětlení od ulice k Zámečku směrem k nové výstavbě (ulicím Ke 

Kaliště, K Vinicím,…). Předsedající uvedl, že jde o investici investora nové výstavby. Domnívá se, že 

zde ještě nedošlo k předání komunikace. Pan Jílek uvedl, že při vjezdu na hřiště TJ Radčice byla 

lampa veřejného osvětlení, která byla firmou při stavbě kanalizace odmontována. Několikrát žádal o 

obnovení světla, ale zatím k tomu nedošlo. Předsedající uvedl, že zjistí, jak byl tento požadavek 

zaznamenán na Správě veřejného statku města Plzně. 

ing. Zdeněk Švarc: 

- doporučuje, aby u sakur, které byly vysázeny v ulici Na Mazinách, byl proveden nyní na podzim 

hlavový řez. Předsedající sdělil, že požadavek na cyklickou údržbu zeleně byl na Správě veřejného 

statku nárokován a ty provádí údržbu sakur v pravidelných standardních cyklech. 

- také by chtěl upozornit na nebezpečné stromy na cestě lesem ke kapličce Ke Kyjovu. Znovu 

předsedající přítomné požádal, aby uvedené požadavky (např. i s fotkou), zaslaly mailem na úřad a 

budou řešeny průběžně. 

- informoval, že Tělovýchovná jednota Radčice požádala Správu veřejného statku města Plzně o spojení 

areálu TJ Sokol s novou zástavbou chodníkem. P. Sterly odpověděl, že by s tímto záměrem 

souhlasil. Předsedající uvedl, že dochází ke krácení investic městem, ale zjistí o uvedeném záměru 

podrobnosti. 

- chtěl by pro příště upozornit, že při minulém zasedání zastupitelstva nebylo hlasováno o ověřovatelích 

zápisu a přesto je v zápise uvedeno, že bylo hlasováno. 

- vybízí, aby se zastupitelé zúčastnili a podívali na fungování Tělovýchovné jednoty Sokol Radčice. 

Předsedající znovu uvedl, že např. u tenisového turnaje jde o interní záležitost TJ Radčice a občané se 

ho nemohou zúčastnit, ač by zájem měli. Domnívá se, že by se TJ Radčice měl více otevřít občanům. 

Znovu nabídl, že je možné zveřejňovat údaje o akcích pořádaných TJ Radčice na webu obvodu, aby 

docházelo k větší propagaci. Pan ing. Švarc uvedl, že je velmi těžké otevřít tenisový turnaj pro 

všechny občany. Obává se kapacitních omezení. Při přihlášení velkého počtu občanů neví, zda by 

zvládli jeho organizaci, protože by byla na několik dní. Pan Petr Kohout uvedl, že na plakátek je 

možné dát propozice, kde bude uvedeno, pro kolik lidí se turnaj koná a po naplnění plakátek stáhnout 

nebo informovat, že již je dostatečné množství účastníků a další nebudou přijímáni. Předsedající 

reagoval s tím, že v případě zájmu lze jistě změnit propozice tak, aby se dostalo na všechny zájemce 

tak, aby lidé neměli pocit, že se jedná o soukromý klub. 

 

Protože se do diskuse nikdo další nepřihlásil, přesedající ji ukončil a přistoupil k dalšímu bodu programu, jímž 

je: 

 

      10.   Závěr 

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

v 19:35 hodin.  

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Pozvánka na zasedání 

2) Presenční listina 

3) Usnesení ZMO č. 20/014, 20/015, 20/016, 20/017 

 

Zapisovatel:  

 

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

 

 

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

  

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


