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

 č. 5/2019, 

 konané ve středu 

17. července 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 7 

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

Omluven:           ing. Jiří Ženíšek, ing. Zdeněk Švarc 

Nepřítomen:    

     

Před zahájením zasedání poděkoval starosta odstupujícímu členovi zastupitelstva ing. Františku Houdkovi 

za práci, kterou pro obvod vykonal nejen jako dlouholetý člen zastupitelstva, ale i jako občan. Vyzdvihl 

pomoc jeho samotného, ale i celé rodiny při likvidaci kalamitního stavu v obci. Zdůraznil, že je přesvědčen, 

že  jeho názor na jakékoli dění v obci bude brán na zřetel a nadále se s ním budou  rádi setkávat i mimo úřad. 

Poté předal panu Houdkovi dárkový koš. 

 

1. Zahájení  

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

zahájeno v 18:15 hodin starostou obce MUDr. Rolandem Ariasem (dále jako „předsedající“). 

Konstatoval, že dle prezenční listiny je přítomno sedm 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         7                       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. Ing. Jaroslav Kohout požádal, zda by bylo možno, aby při dalších zasedáních, do doby, než bude 

pořizován elektronický záznam, byl jeden ověřovatel z řad koalice a jedním ověřovatelem byl opoziční 

zastupitel. Svoji žádost odůvodnil tvrzením, že v minulém zápisu ze zastupitelstva se objevily „věci“, které 

dle jeho názoru na zasedání nepadly a naopak některé v zápise chybí.  

Předsedající naopak sdělil, že při zasedání minulého zastupitelstva byl vzat na vědomí zápis ze zasedání 

kontrolního výboru, jež nebyl ostatními členy kontrolního výboru odsouhlasen a jejich připomínky zde 

nebyly zapracovány.  

Poté bylo přistoupeno k hlasování.  

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         7                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

  4.     Zánik mandátu člena zastupitelstva ing. Františka Houdka a vznik mandátu pana Rostislava  

          Vopelky 

Předsedající informoval zastupitele, že obdržel od zastupitele ing. Františka Houdka rezignaci na mandát 

člena zastupitelstva ke dni 20.6.2019. Podle § 56 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a 

o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů „nastupuje za člena tohoto zastupitelstva náhradník 

z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle § 45, odst. 5, a to dnem následujícím po dni, kdy došlo 

k zániku mandátu“. Panu Rostislavu Vopelkovi bylo předáno z rukou starosty „Osvědčení o nastoupení do 
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funkce člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 7 – Radčice“ již několik dnů před zasedáním 

zastupitelstva. Mandát vznikl panu Vopelkovi dne 21. června 2019. 
Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení, v němž zastupitelé vzali na vědomí informaci o odstupujivším 

členovi zastupitelstva ing. Houdkovi a vznik mandátu pana Rostislava Vopelky k datu 21.6.2019. 

  

HLASOVÁNÍ  

Pro         7                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Usnesení má číslo 19/016 a je přílohou zápisu. 

 

    
   5.     Složení slibu nového člena zastupitelstva 

Následně vyzval pana Vopelku ke složení slibu, a to tak, že slib přečetl a vyzval nově nastupujícího člena, 

aby slovem „slibuji“ a následně svým podpisem potvrdil složení slibu.  

(Listina je přílohou zápisu).  

 

   6.     Volba předsedy finančního výboru 

Z důvodu odstoupení ing. Františka Houdka, jeho rezignací na mandát člena zastupitelstva, se uvolnilo místo 

předsedy finančního výboru. Předsedající navrhl zvolit předsedou finančního výboru nově nastupujícího 

člena pana Rostislava Vopelku. Pan Houdek bude i nadále vykonávat funkci člena výboru.  

Protože nikdo z přítomných zastupitelů neměl k nominaci pana Vopelky žádné připomínky, bylo hlasováno    

o návrhu usnesení. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         7                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Usnesení má číslo 19/017 a je přílohou zápisu. 

 

7.     Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 

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

11/2019               Změna vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za užívání 

                            veřejného prostranství 

Výsledek:            O přijatém usnesení byl informován Ekonomický úřad MMP, odbor účtování a  

                            daní 

12/2019               Prodloužení pojmenování ulice „V Radčicích“ 

Výsledek:            O přijatém usnesení byly informovány všechny dotčené orgány 

13/2019               Rozpočtové opatření č. 6/2019, týkající se poskytnutí finančního příspěvku 16. ZŠ  

                            a MŠ, odloučené pracoviště Radčice na příměstský tábor 

Výsledek:            Informace o přijatém usnesení byla předána MMP, Odboru financování a  

                             rozpočtu, který podnikne další kroky směrem k ZŠ a MŠ - příspěvkové organizaci 

14/2019               Programové dotace na rok 2019  

Výsledek:            Smlouvy na celkem 16 projektů byly vypracovány, starostou podepsány dne 1.  

                            července 2019. Žadateli o dotace jsou průběžně podepisovány, úřadem zaváděny  

                            do registru a postupně propláceny (termín dosud trvá). 

15/2019               Rozpočtové opatření č. 7/2019 

Výsledek:            O přijatém usnesení byl informován MMP, odbor financování a rozpočtu. 

Na žádost předsedajícího byla zpráva vzata na vědomí všemi hlasy. Usnesení nebylo navrhováno. 

       
      8.     Schválení individuálních dotací na rok 2019 

Zastupitelé byli prostřednictvím zaslaných materiálů informováni o žádostech o poskytnutí individuální 

dotace. Dvě žádosti byly podány Tělovýchovnou jednotou Radčice jednak na částečnou úhradu provozních 

nákladů na energie ve výši 86 380,00 Kč, jednak o dotaci na částečnou úhradu nákladů spojených s oslavou 

100 let činnosti organizace ve výši 28 900,00 korun. Jednu žádost podalo Myslivecké sdružení Křimice – 

Radčice na částečnou úhradu nákupu chladicího boxu pro uskladnění zvěřiny a zakoupení krmiva pro zvěř a 

materiálu na opravu a údržbu mysliveckých zařízení. 
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Předsedající  navrhl hlasovat o každé jednotlivé žádosti zvlášť v pořadí protinávrh, návrh. Maximálně je 

možno mít dva protinávrhy. Nikdo ze zastupitelů k uvedenému způsobu hlasování nic nenamítal.  

Předsedající sdělil, že Tělovýchovná jednota původně podanou žádost o individuální dotaci na základě 

požadavku z minulého zasedání vzala zpět a tuto rozdělila na dvě samostatné části – tj. dotaci na oslavu 100 

let tělovýchovné jednoty a dotaci na částečnou úhradu provozních nákladů, souvisejících s provozem budovy 

tělocvičny a tenisových kurtů. 

 Úvodem předsedající předeslal, že jak programové, tak ani individuální dotace nejsou nárokové. A protože i 

uvnitř koalice se vedla velká diskuse a ani koaliční zastupitelé nejsou ve výši poskytované částky jednotni, 

nabádá opoziční zastupitele při hlasování k obezřetnosti, tak, aby nedošlo k patové situaci a dotace 

tělovýchovné jednotě schválena nebyla.   

Nejdříve se hlasovalo o dotaci na oslavu 100 let tělovýchovné jednoty. Předsedající navrhl částku 25 tisíc 

korun. Protinávrhem byla částka požadovaná tj. 28 900,00 korun. Protinávrh schválen nebyl, bylo proto 

hlasováno o návrhu tj. částce 25 tisíc korun. Částka byla schválena. 

Následně předal předsedající slovo místostarostovi Bc. Goeslovi, který se ujal jednání ohledně schvalování  

dotace na částečnou úhradu provozních nákladů. Ten sdělil, že zástupci spolku na základě požadavku 

starosty  poskytli faktury za energie. Uvedl, že je překvapen stoupajícími náklady na spotřebu elektrické 

energie, a to meziročně o 10 tisíc korun. Vyjádřil názor, že by očekával, že vzhledem k provedené opravě 

střechy tělocvičny a částečným odizovoláním západní části budovy, budou náklady na energie menší nebo 

přinejmenším stejné. Nejasný je i náklad na spotřebu vody, kdy oproti minulé žádosti je o tři tisíce větší.  

Ke slovu se přihlásil předseda spolku pan Antonín Šmíd. Uvedl, že provozní náklady vzrostly z důvodu,  že 

do nákladů byl zakalkulován náklad na úklid budovy dodavatelskou firmou (dosud řešeno smlouvou 

s důchodci) a náklad na sekání trávy a úpravu dřevin v okolí tělocvičny. Dále řekl, že náklady na spotřebu 

elektřiny se meziročně liší vlivem „tuhosti a dlouhodobosti“ zimy.  

Předsedající poděkoval panu Goeslovi za rozbor, panu Šmídovi za vysvětlení nejasností a v 18:35 vyhlásil 

malou tří minutovou přestávku k poradě koalice. 

Po jejím skončení přednesl návrh na poskytnutí dotace na částečnou úhradu provozních nákladů ve výši 

60 tisíc korun. Protože nikdo z přítomných zastupitelů neměl žádný protinávrh, bylo přistoupeno k hlasování.  

Zastupitelé schválili částku 60 tisíc korun většinou hlasů. 

Následně se hlasovalo o návrhu starosty schválit Mysliveckému sdružení Křimice-Radčice částku 

uvedenou v žádosti, tj. 13 tisíc korun na nákup chladicího boxu, krmiva pro zvěř a materiálu na opravu 

mysliveckých zařízení. Částka 13 tisíc korun byla jednomyslně schválena.  

Výsledkem hlasování členů zastupitelstva o individuálních dotacích je: 

  

Usnesení, které má číslo 19/018 a je přílohou zápisu. 

 

Součástí zápisu je i tabulka o hlasování při schvalování jednotlivých dotací. 

 

       9.    Rozpočtové opatření č. 7/2019 

Návrh rozpočtové opatření č. 7/2019 byl zaslán zastupitelům v zákoně stanovené lhůtě. Všichni měli 

možnost se s ním podrobně seznámit. Předsedající sdělil, že navrhované rozpočtové opatření bude nutno 

vzhledem k výši schválené dotace pro tělovýchovnou jednotu upravit, neboť ve schváleném rozpočtu je na 

dotace vyhrazena částka ve výši 110 tisíc korun. Požádal proto tajemnici paní Jílkovou, aby seznámila 

zastupitele s úpravou navrhovaného rozpočtového opatření. Ta sdělila, že v rámci zachování vyrovnaného 

rozpočtu, budou dotace navýšeny o částku 85 tisíc korun snížením částky určené na opravy a udržování 

(budovy úřadu). Předsedající poděkoval a zahájil diskusi k návrhu rozpočtového opatření č. 7/2019. 

Do diskuse se přihlásil ing. Jaroslav Kohout, který požaduje sdělit, k čemu konkrétně bude použita částka ve 

výši 270 tisíc korun na oslavu 700 let trvání obce Radčice, která se zapojuje do výdajů z fondu rezerv a 

rozvoje.  

Slova se ujal opět starosta, jež uvedl: 

…...Oslavy započnou zhruba za měsíc v sobotu 24. srpna „hudebním festivalem“ v „odpočinkové zóně u 

řeky Mže“ a pokračovat budou do konce letošního roku, kdy se uskuteční akce výhradně pro seniory, neboť 

se nepočítá s tím, že tato věková kategorie se ve větší míře zúčastní „hudebního festivalu“.  

Částka ve výši 270 tisíc korun je ale určena výhradně na výrobu tzv. multimediálního pořadu o 
Radčicích. Záštitu nad tímto pořadem převzal primátor Plzně Mgr. Martin Baxa. Odborný tým pod vedením 

režiséra Antonína Procházky připraví reportážní pořad o délce 45 – 60 minut. Obsahem by měly být kromě 

jiného i rozhovory se starousedlíky a jejich vyprávění o Radčicích.  
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Kromě toho pan místostarosta Goesl digitalizuje všechny staré fotografie, z nichž bude možno zhotovit 

knihu, kalendáře a jiné upomínkové předměty. Zároveň budou tyto fotografie dostupné na webu a facebooku. 

V této souvislosti poprosil předsedající všechny přítomné, pokud by měli doma staré fotografie a byli by 

ochotni je zapůjčit k digitalizaci, aby toto v obálce s označením jména a bydliště doručili na úřad. Fotografie 

budou vráceny.  

 

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

změny rozpočtu roku 2019 - rozpočtové opatření číslo 7/2019. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         7                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Usnesení má číslo 19/019 a je přílohou zápisu. 

 

10.     Různé 

Předsedající sdělil přítomným, že: 

- na odpočinkové místo u řeky Mže byly instalovány stacionární odpadkové koše, které nejsou pevně    

  spojené  se zemí (požadavek životního prostředí z důvodu existence zátopového území) 

- běží reklamace parkovacího místa, zhotoveného v rámci vybudování odpočinkového místa. Byly použity  

  malé dlažební kostky bez zásypu. Reklamaci řeší s prováděcí firmou ing. Hrdličková, vedoucí odboru  

  zeleně SVS města Plzně 

- v rámci „pilotního projektu“ společnosti Čistá Plzeň (ČP)  byl na sběrné místo v ulici Družstevníků umístěn  

   kontejner na drobný kovový odpad. Potřeba nutnosti vývozu tohoto kontejneru byla u ČP opakovaně  

  nahlašována, protože odpad se okolo kontejneru hromadil. Problém je, že odpad u tohoto sběrného místa je  

  umísťován i občany, kteří ulicí Družstevníků pouze projíždějí 

Ke slovu se přihlásil pan Zdeněk Jílek – starosta v uplynulém volebním období, za něhož se odpočinkové 

místo začalo budovat. Sdělil, že před zadáváním projektu byla studie společně projednávána na zastupitelstvu 

našeho obvodu. S vybudováním parkoviště všichni souhlasili a to hlavně z toho důvodu, aby majitelé 

automobilů nejezdili až k řece a auta měli kde odstavit. Bohužel do jednání zasáhl Odbor památkové péče 

MMP, který požadoval zhotovení parkovacího stání v této podobě.  

Předsedající k tomuto bodu uvedl, že problém parkování pod stromy je velice ožehavým problémem a 

městská policie dostala pokyn, aby na tyto řidiče dohlížela. Se SVS města Plzně byla projednávána i možnost 

zhotovení dalších manipulačních ploch kolem silnice, jež by byly zhotoveny z dlažebních kostek (možno 

získat o SVS) nebo jinak zpevněným povrchem.  

 

11.     Diskuse 

Do diskuse se přihlásil pan Berger. Všem zastupitelům a přítomným občanům přečetl dopis, týkající se 

požadavku vybudování nádrže na vodu na horním či středním toku Radčického potoka, čímž by vznikl i 

zajímavý biotop jako součást rekreační oblasti radčického lesa. 

Závěrem svého vystoupení předal dopis starostovi. Součástí je i náčrtek zamýšlené nádrže. 

Předsedající poděkoval panu Bergerovi za příspěvek. Sdělil, že budování rybníčků a vodních nádrží je 

problém, neboť jen získání stavebního povolení se táhne několik let a největším zádrhelem je vyřešení 

majetkových vztahů. Jako příklad uvedl snahu k opětovné přivedení vody „z křimického Ovčína do 

radčického bažáku“ – věc prakticky nerealizovatelná, a to hlavně právě z důvodu majetkových. 

Každopádně dopis pana Bergera spolu s průvodním dopisem bude postoupena Odboru životního prostředí 

MMP. 

K samotné věci biokoridorů sdělil, že v minulých dnech bylo ukončeno jednání na SVS města Plzně, kde 

kromě jiného se řešila i realizace biokoridoru, jež by měla spojovat les nad Radčicemi s bývalou „Cihelnou. 

V tomto biokoridoru bude zasazeno mnoho keřů a stromů, vznikne polní cesta s lavičkami k odpočinku. 

Dalším diskutujícím byl ing. Zbyněk Wočadlo, jež věnoval svůj příspěvek nově vznikajícím černým 

skládkám v radčickém lese. Navrhuje pořízení fotopastí. 

Předsedající uvedl, že černé skládky jsou stále trvajícím problémem. Minulý měsíc s místostarostou panem 

Goeslem jednu černou skládku v lesíku na Radčicemi sami likvidovali. Pořízení fotopastí bylo diskutováno 

při jednání na odboru životního prostředí MMP. Zástupci odboru nákup fotopastí nedoporučují, neboť se ve 

městě neosvědčily. Situaci nevyřeší ani instalace závor-tam se naráží na problém průjezdu zemědělců na 

přilehlá pole.  

Částečné vyřešení problému vidí v budování sběrných dvorů a sběrných míst.  
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Do diskuse k uvedenému tématu se přihlásil pan Zdeněk Jílek s dotazem, zda bude v novém návrhu  

vyhlášky o odpadech, která má být na podzim projednávána v zastupitelstvu města zpoplatněna stavební suť 

odevzdávána ve sběrných dvorech, neboť je názoru, že jejím zpoplatněním se nárůst černých skládek bude 

množit. 

Předsedající uvedl, že dosud není toto známo a návrh vyhlášky bude v našem zastupitelstvu projednáván 

v měsíci září. 

Dále předsedající sdělil, že na existenci křížku, jež je umístěn na polní cestě k nákupnímu centru Glóbus, byl 

upozorněn vedoucí odboru památkové péče města Plzně, který přislíbil, že budováním obchvatu Plzně 

nedojde k jeho poničení. 

 

12.     Závěr 

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

v 19:40 hodin 

 

 

Přílohy zápisu: 

1) Pozvánka na zasedání 

2) Presenční listina 

3) Usnesení ZMO č. 19/016, 19/017, 19/018, 19/019, záznam o hlasování o dotacích. 

 

 

Zapisovatel:  

 

 

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

 

 

 

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

  

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


