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

 č. 6/2019, 

 konané v pondělí 

16. září 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 7 

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

Omluven:           Zdeněk Jílek 

Nepřítomen:       ing. Jaroslav Kohout 

     

 

1. Zahájení  

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

zahájeno v 18:05 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 zastupitele o vyjádření souhlasu se stažením bodu 10 z programu jednání. Důvodem je 

doplnění žádosti o prodej pozemku ze strany žadatelky paní Renáty Malé. Žádost bude projednána na 

některém z dalších zastupitelstev. Dále umožnil přítomným zastupitelům program doplnit či se k němu jinak 

vyjádřit. Protože tomu tak nebylo, dal hlasovat o pozměněném programu jednání, s tím, že z programu bude 

stažen bod 10 a body 11 – 14 budou označeny jako body 10-13. 

 

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 Petra Kohouta a Rostislava Vopelku, 

zapisovatelkou paní Annu Jílkovou. Před hlasováním dal předsedající možnost všem přítomným se vyjádřit. 

Protinávrhy nebyly podány, proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         7                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

4.     Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 

Na zasedání zastupitelstva, konaného v červenci letošního roku byla přijata celkem čtyři usnesení: 

19/016                Vznik mandátu nového člena zastupitelstva pana Rostislava Vopelky 

Výsledek:           Osvědčení o nastoupení do funkce člena Zastupitelstva městského obvodu            

                           Plzeň 7-Radčice předáno 17/7 2019 

19/017                Volba předsedy finančního výboru 

Výsledek:           - bez úkolu 

19/018                 Individuální dotace na rok 2019 

Výsledek:            Smlouvy sepsány, zaregistrovány a finanční prostředky vyplaceny v srpnu  

                            2019 na účet příjemců 

19/019                 Rozpočtové opatření č. 7/2019, týkající se přesunů mezi jednotlivými  

                            položkami výdajů a zapojení FRR do výdajů  

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

                            rozpočtu, který podnikl další kroky k jeho uskutečnění 
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      5.     Novela vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001 Statut města 

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         7                      Proti          0             Zdržel se       2                                                  Schváleno! 

Usnesení má číslo 19/020 a je přílohou zápisu. 

 

      6.     Novela vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2014, kterou se stanoví poplatek za komunální  

              odpad, vznikající na území města Plzně 

Stejně jako u předcházejícího bodu programu obdrželi všichni zastupitelé veškeré materiály potřebné 

k projednávanému bodu elektronicky v zákoně stanovené lhůtě, a to včetně návrhu usnesení, jehož 

předmětem byl souhlas s návrhem předkládaných změn vyhlášky. 

Předsedající uvedl, že poplatek za komunální odpad – tzv. „poplatková vyhláška“ bezprostředně souvisí 

s bodem č. 7) programu, kterým je projednání změny vyhlášky, jež stanoví systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. V době vzniku organizace Čistá Plzeň 

(dále jen ČP) a přechodu odpadového hospodářství pod MMP v roce 2014 byla výše poplatků za komunální 

odpad stanovena s ohledem na kalkulací příjmů z poplatků ve výši 50% předpokládaných nákladů systému 

po odečtení příjmů za třídění odpad. V současné době kryje poplatek cca 25% nákladů nutných 

k provozování systému komunálního odpadu, a z tohoto důvodu se jeví tento krok – navýšení poplatku – 

jako logický, třebaže velice nepopulární krok. Snahou ČP je rozšiřovat počet sběrných míst i navyšovat počet 

sběrných nádob na tříděný odpad. 

Je potřeba se zmínit i o podpoře představitelů ČP při snaze obvodu o vybudování „sběrného dvoru“ na našem  

území. Doporučuje přijmout usnesení, jehož předmětem je vyjádření souhlasu se změnou vyhlášky, která 

stanoví poplatek za komunální odpad a která kromě jiného navyšuje poplatek za komunální odpad od 

1.1.2020 na 2,2 násobku současné výše poplatků (viz důvody výše uvedené). 

Do zahájené diskuse se přihlásil zastupitel ing. Zdeněk Švarc s dotazem, zda je možno někde nahlédnout do 

projektové dokumentace ke „sběrnému dvoru“. Předsedající odpověděl, že ano, na odboru výstavby nebo 

přímo u něj. Nikdo další se do diskuse nepřihlásil, a proto bylo přistoupeno k hlasování.  

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         5                      Proti          1             Zdržel se       1                                                  Schváleno! 

Usnesení má číslo 19/021 a je přílohou zápisu. 

 

      7.     Novela vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2014, kterou se stanoví systém shromažďování,     

              sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území     

              statutárního města Plzně včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se  

             stavebním odpadem 

K materiálům k tomuto bodu programu předsedající sdělil, že tzv. „zpoplatnění stavební sutě“ bylo velice 

diskutovaným problémem na zasedání Rady města Plzně. Většina zástupců jednotlivých obvodů zvláště  

v okrajových částech Plzně je názoru, že zpoplatnění sutě povede k masivnímu vzniku černých skládek a 

avizovaná úspora ve výši 3 milionů korun, která zpoplatněním suti vznikne, je pomyslná a bude rozpuštěna 

do úklidu černých skládek. 

Navrhuje proto přijmout změny  ve výše uvedené vyhlášce s výjimkou článku 1, odst. 2 návrhu, jímž se 

ruší možnost odvozu stavební suti do sběrného dvora v množství 1 m
3 

za měsíc zdarma pro občany 

města.  

Do zahájené diskuse se nikdo ze zastupitelů nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování.  

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         7                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Usnesení má číslo 19/022 a je přílohou zápisu. 
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      8.     Změna katastrální hranice mezi k.ú. Radčice u Plzně a Chotíkov 

Předsedající stručně shrnul důvody, které jsou uvedeny v žádosti Mgr. Eberlové, vedoucí odboru evidence 

majetku, jíž je zastupitelstvo našeho obvodu žádáno o projednání změny katastrální hranice mezi k.ú. 

Radčice u Plzně a k.ú. Chotíkov. (Dopis Mgr. Eberlové a další materiály, včetně usnesení obce Chotíkov a 

katastrální mapy, obdrželi zastupitelé v podkladech k jednání.) Předsedající uvedl, že se jedná zhruba o 

výměru 3 851 m
2 

, které budou převedeny do kat. území Chotíkov a že snížení rozlohy našeho území nebude 

mít vliv na výši finančních prostředků, jež dostává naše městská část od města, tzn., že se nezmění 

koeficient výpočtu, který se uplatňuje při přerozdělování financí městským obvodům. 
Poté zahájil diskusi. Do diskuse se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil, bylo proto přistoupeno 

k hlasování.  

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         7                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Usnesení má číslo 19/023 a je přílohou zápisu. 

 

       9.    Rozpočtové opatření č. 8/2019 

Návrh rozpočtové opatření č. 8/2019, včetně odůvodnění, byl zaslán zastupitelům v zákoně stanovené lhůtě. 

Všichni měli možnost se s ním podrobně seznámit.  

Předsedající proto ihned zahájil diskusi. Poté, co se do diskuse žádný ze zastupitelů nepřihlásil, dal hlasovat 

o návrhu usnesení, jehož předmětem je schválení rozpočtového opatření č. 8/2019. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         7                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Usnesení má číslo 19/024 a je přílohou zápisu. 

 

     10.   Prodej pozemku parc. č 2 a části pozemku parc. č. 1/4 (oba v k.ú. Radčice u Plzně) 

Na úvod k projednávanému bodu programu předsedající uvedl, že veškeré materiály obdrželi zastupitelé 

v podkladech k jednání. Stručně shrnul, co je předmětem a důvodem prodeje předmětných pozemků, tak, aby 

byli obeznámeni i občané. Sdělil, že majetkový odbor MMP, který prodej majetku realizuje, respektuje pouze 

takové stanovisko, které koresponduje s jeho rozhodnutím. Sdělil, že již v roce 2014, kdy zastupitelstvo 

našeho obvodu nesouhlasilo s prodejem uvedených pozemků, stanovisko Útvaru koncepce a rozvoje MMP 

(dále jen ÚKR) bylo již tehdy kladné. Dále sdělil, že dle Statutu města Plzně vydává stanovisko k prodeji 

pozemků pouze Rada městského obvodu, v našem případě starosta. Od začátku stávajícího volebního období 

bylo dosud rozhodováno o jednom prodeji pozemku na území našeho katastru, kdy ani ÚKR ani náš obvod 

s prodejem nesouhlasili a žadateli nebyl pozemek prodán. 

Předmětné pozemky parc. č. 2 a parc. č. 1/4 má náš obvod svěřen do trvalé správy a tvoří zahradu úřadu. 

Protože však pro tyto pozemky nemáme využití a pro město jejich prodej představuje zajímavou finanční 

částku, doporučil předsedající zastupitelům   s o u h l a s i t    s prodejem a ponechat na majetkovém 

odboru MMP jakým způsobem, komu a za kolik předmětné pozemky prodá. Svoje doporučení odůvodnil 

mimo jiné i tím, že přesto, že peníze z prodeje nejsou příjmem našeho rozpočtu, je přesvědčen, že město 

v případě potřeby nám vždy vycházelo a vychází vstříc.  

Následně otevřel diskusi. Zastupitel ing. Zdeněk Švarc sdělil, že opozice prodej nepodpoří. Je názoru, že, 

vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o jediný  „uzavřený pozemek“ , jež má obvod v trvalé správě, neměl by 

se prodávat. Neznamená, že když nemá k němu využití současná vládnoucí koalice, že ta budoucí využití 

nenajde. Dále požádal, zda by mohlo být hlasování poznamenáno do zápisu jmenovitě, s čímž souhlasili i 

ostatní zastupitelé. Protože se nikdo další do diskuse nepřihlásil, bylo přistoupeno k hlasování o návrhu 

usnesení, jehož předmětem je vyjádření souhlasu s prodejem pozemků. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         MUDr. Rolando Arias                      Proti          ing. Zdeněk Švarc                            Zdržel se       0    

               Bc. Tomáš Goesl                                                ing. Jiří Ženíšek 

               Jiří Kuba                                                          

               Petr Kohout 

               Rostislav Vopelka 

 

 Schváleno! 

Usnesení má číslo 19/025 a je přílohou zápisu. 
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     11.     Informace starosty 

Předsedající sdělil přítomným, že: 

- do konce letošního roku, nejpozději na jaře roku příštího bude dokončena výstavba Sběrného dvoru      

v ulici Družstevníků. V tomto týdnu získal úřad poslední stanoviska dotčených orgánů, a jelikož  jsou 

všechna vyjádření kladná, nebrání nic k realizaci stavby. Ulice Družstevníků, v místě, kde jsou umístěny 

nádoby na separovaný odpad se nakonec ukázala jako jediné možné řešení poté, co jednotlivé odbory 

MMP, Správa veřejného statku města Plzně nebo Policie ČR z určitých důvodů nesouhlasili s 

ostatními navrhovanými pozemky, ať už v ulici Rolní, Na Jívách nebo u budovy ÚMO. Sběrný dvůr bude 

uzamykatelný, obsluhu bude provádět pracovník Čisté Plzně. Představitelé ČP předpokládají, že do 

kontejnerů bude ukládán pouze odpad, který tam patří a tím dojde k úspoře finančních prostředků za jeho 

likvidaci. Předsedající vyjádřil názor, že je přesvědčen, že realizace výstavby sběrného dvoru bude 

znamenat nejen zlepšení životního prostředí, ale i větší dostupnost možného uložení odpadu pro naše 

občany. V současné době se ještě jedná o dotaci  

- koncem srpna byly dokončeny zemní práce a zabetonovány základové patky pro workoutové hřiště 

   za potokem v místě křížení ulic Jilmová a Družstevníků. Toto místo bylo doporučeno zástupci Správy    

   veřejného statku města Plzně, poté, co se prostor za prodejnou COOP ukázal jako nevhodný. Původní  

   rozpočet na jeho přesun činil 150 – 180 tisíc korun. V současnosti jsme na částce cca 20 tisíc korun, a to     

   především díky dvěma místostarostům obvodu pánům Kubovi a Goeslovi, kteří „dali dohromady partu  

   chlapů“ a společnými silami připravili základ pro cvičební prvky. Na jejich přesun budou dohlížet zástupci  

   SVS,   kteří budou mít workout stále v majetku a z pochopitelných důvodů dbají na to, aby nedošlo   

   k poškození a  dále běžela záruka na cvičební prvky. Přesun „workoutu“ umožní revitalizovat za prodejnou   

   COOP  Klečkoland i nohejbalové hřiště. Dojde k navýšení plotu oddělujícího prodejnu od hřiště, tak aby   

   nedocházelo  k poškozování fasády prodejny. Do konce tohoto volebního období by mělo být opraveno i  

   stávající dětské    hřiště – jedná se o projektové přípravě a financování .  

-  v nejbližších dnech dojde k podpisu darovací smlouvy, jejímž předmětem bude darování jednoho kusu  

   odvlhčovače, jež je v majetku obvodu, tělovýchovné jednotě Radčice. Ve smlouvě bude dovětek, že  

   v případě potřeby (např. po povodni) bude odvlhčovač zapůjčen obvodu.   

    

     12.     Diskuse 

Do diskuse se přihlásil pan Berger:  

- prvním požadavkem bylo vypnutí veřejného osvětlení umístěné na účelové komunikaci za hřbitovem. 

  Toto osvětlení považuje za zbytečné nejen on, ale dle jeho vyjádření i občané, kteří zde mají své  

  nemovitosti 

- dalším je pak požadavek na snížení četnosti sekání trávy v intravilánu obce. Přimlouvá se i za realizaci  

   tzv. přirozené zahrady v určitých místech (např. park, ulice Stromková,odpočinkové místo u Mže, aj.),  

   které jsou již běžné u našich sousedů – Německu a Rakousku. 

Odpověď starosty:  

-  k prvnímu požadavku – budou osloveni občané, kteří zde mají chaty, v případě jejich souhlasu nic nebrání  

   vypnutí osvětlení. 

-  k požadavku dva – tzv. přirozená zahrada je v současné velmi diskutovanou věcí. Zatímco jedni jsou pro,  

   druzí zásadně proti a vyžadují parkovou úpravu, hlavně u zátěžových travnatých ploch. Věc bude řešena  

   s úředníky, kteří se o zeleň starají za město jako celek. Četnost sekání se snižuje, neseká se ani na klasický  

  „anglický trávník“.   

Pan Antonín Šmíd. V ulicích Ke Kyjovu a V Podlesí byly dokončeny zemní práce v souvislosti 

s přepojením elektřiny do země. V posledních týdnech se zde již nic nedělá. Zajímá ho termín přepojování a 

požaduje uvědomění občanů, majících zde své nemovitosti. 

- na cestě k budově tělovýchovné jednoty Radčice se objevila červená čára. Zajímá se o důvod.  

Odpověď starosty:  

Bude zjištěno a informace sděleny. 

Ing. Zdeněk Švarc – upozorňuje na rozpadající se střechu u transformátoru u bytovky v ulici Rolní. 

Odpověď starosty: Upozorníme na nutnost údržby distributora elektrické energie 

 

Protože se nikdo další do diskuse nepřihlásil, bylo zasedání ukončeno. 
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13.     Závěr 

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

v 19:10 hodin 

 

Přílohy zápisu: 

1) Pozvánka na zasedání 

2) Presenční listina 

3) Usnesení ZMO č. 19/020, 19/021, 19/022, 19/023, 19/024, 19/025 

 

Zapisovatel:  

 

 

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

 

 

 

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

  

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


