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

 č. 7/2019, 

 konané ve středu 

27. listopadu 2019 od 18.00 hodin v zasedací místnosti ÚMO Plzeň 7 

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

Omluven:            Zdeněk Jílek 

Nepřítomen:        

     

 

1. Zahájení  

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

zahájeno v 18:00 hodin starostou obce 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 zveřejněným na úřední desce (příloha č. 1 zápisu). Před 

hlasováním dal přítomným možnost program doplnit či se k němu jinak vyjádřit. Protože tomu tak nebylo, 

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 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         8                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Nebylo přijato usnesení. 

 

4.     Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání 

Na zasedání zastupitelstva, konaného v září letošního roku byla přijata celkem šest usnesení: 

 

19/020                Novela vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města 

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

                           Odbor právní a legislativní dne 20.9.2019          

                             

19/021                Novela vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2014, kterou se stanoví  

                           poplatek za komunální odpad, vznikající na území města Plzně 

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

                           Odbor účtování a daní dne 20.9.2019          

 

19/022                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…. 

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

                           Odbor účtování a daní dne 20.9.2019         

 

19/023                Změna hranic katastrálních území Chotíkov a Radčice u Plzně 

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

                           Odbor evidence majetku dne 20.9.2019         
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  19/024              Rozpočtové opatření č. 8/2019, týkající se přesunů mezi jednotlivými  

                           položkami výdajů a přijetí neinvestiční účelové dotace na pokrytí výdajů  

                           OSPOD, sociální práce a aktivní politiky zaměstnanosti  

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

                            rozpočtu, který podnikl další kroky k jeho uskutečnění 

 

19/025               Vyjádření k prodeji části pozemku města Plzně parc. č. 1/4 a parc. č. 2 v k.ú.  

                          Radčice u Plzně 

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

                          Odbor prodeje majetku dne 24.9.2019         

  

Všechna přijatá usnesení byla zveřejněna v zákoně stanovené lhůtě na webu usnesení.plzen.eu. 

      
      5.     Zavedení vyhlášky města Plzně o místním poplatku z pobytu  

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

stanovené lhůtě, a to včetně návrhu usnesení, jehož předmětem je vyjádření souhlasu s návrhem obecně 

závazné vyhlášky statutárního města Plzně o místním poplatku z pobytu, jež by měl být zaveden od 1.1.2020. 

Předsedající uvedl, že tato vyhláška nahrazuje stávající vyhlášku města o poplatku z ubytovací kapacity, 

která se, vzhledem novele zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, od  

1. ledna roku 2020 stává právně neúčinnou. Protože příjmy z poplatku z pobytu budou příjmem rozpočtu 

města, bude výpadek příjmů z ubytovací kapacity řešen formou navýšení fixní položky finančního vztahu 

města a městského obvodu.  

Poté byla zahájena 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 19/026 a je přílohou zápisu. 

 

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

              doplnění 

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 ke změně statutu – článku 10 „Sociální zabezpečení“, přílohy č. 7, bylo přikročeno na 

základě výtky Ministerstva práce a sociálních věcí, které stávající způsob zajištění výkonu agendy SPOD na 

území městských obvodů 5-10 označilo jako nevyhovující, a to především z důvodu, že tyto úřady nejsou 

dostatečně personálně obsazeny a zaměstnanci SPODu vykonávají i další agendu. Sdělil, že k dané 

problematice proběhla řada schůzek, bylo živě diskutováno a výsledkem je přechod agendy SPOD z „malých 

městských obvodů“ na obvody 1, 2 a 3. Poznamenal, že, nejen, dle jeho názoru, toto není šťastné řešení. 

Agenda sociální práce – staří občané zůstává na našem úřadě. 

Následně byla zahájena diskuse. Do diskuse se žádný z přítomných zastupitelů nepřihlásil, předsedající proto 

přečetl návrh usnesení a následně o něm dal hlasovat. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         7                      Proti          0             Zdržel se       1                                                  Schváleno! 

Usnesení má číslo 19/027 a je přílohou zápisu. 

 

      7.     Rozpočtové opatření č. 9/2019 a přenos kompetencí provádění rozpočtových opatření do  

              31.12.2019 na starostu obvodu 

Na úvod projednávaného bodu předsedající upozornil přítomné, že bod č. 7 se skládá ze dvou podbodů a 

tudíž i dvou usnesení. 

Prvním usnesením je schválení přenosu kompetencí pro provádění rozpočtových změn v období 28. listopadu 

– 31. prosince 2019 na starostu obvodu. Důvodem je skutečnost, že do konce letošního roku může nastat 

situace, kdy bude potřeba schválit nepředpokládaný výdaj, jež není pokryt rozpočtem. Předsedající přednesl 
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návrh usnesení, týkající se přenosu kompetencí pro provádění rozpočtových změn na starostu obvodu a 

zahájil diskusi. 

Do diskuse se nikdo nepřihlásil, bylo zahájeno hlasování. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         8                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Usnesení má číslo 19/028 a je přílohou zápisu. 

 

Předmětem druhého návrhu usnesení je schválení rozpočtového opatření č. 9/2019. Návrh usnesení, včetně 

odůvodnění, byl zaslán všem zastupitelům v zákoně stanovené lhůtě. Důvodem pro vypracování 

rozpočtového opatření č. 9/2019 je jednak navýšení příjmů a s tím i souvisejících výdajů díky převodu 

finančních prostředků do rozpočtu obvodu ze zvýšeného podílu na daních a dotace na pokrytí výdajů 

souvisejících s aktivní politikou zaměstnanosti, dále pak přesuny mezi jednotlivými položkami výdajů 

výkonu agendy sociální práce, sociálního fondu a výdaji investičními. V neposlední řadě pak i zařazení nové 

investiční akce do rozpočtu letošního roku.  

Po krátkém úvodu a před samotným schválením rozpočtového opatření č. 9/2019, zahájil předsedající 

diskusi. Do diskuse se přihlásil ing. Zdeněk Švarc. Požadoval vysvětlení k položce kapitálové výdaje – 

stavební investice – okrasný plot a u běžných výdajů monitoring hluku.  

Předsedající podal k dotazu vysvětlení. Okrasný plot se bude stavět v konci ulice Stromkové, podél 

radčického potoka. V zimním období budou před něj z důvodu bezpečnosti umístěny ochranné vaky. 

Monitoring hluku bude po dobu 24 hodin denně monitorovat hlukové zatížení v ulici Rolní. Tyto přístroje 

budou v ulici rozmístěny tak, aby bylo možno nepřetržitě, kontinuálně měřit hluk z průmyslové zóny. 

V budoucnu by mohlo být umístěno i čidlo teploty.  

Nikdo další se do diskuse nepřihlásil, bylo proto přistoupeno k hlasování o přijetí návrhu rozpočtového 

opatření č. 9/2019. 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         8                      Proti          0             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Usnesení má číslo 19/029 a je přílohou zápisu. 

 

      8.     Zpráva ze zasedání finančního výboru 

Předsedající předal slovo předsedovi finančního výboru panu Rostislavu Vopelkovi. Ten sdělil, že finanční 

výbor se sešel 6. listopadu 2019 a na programu jednání měl jeden bod, a to seznámení se se zásadami pro 

sestavení rozpočtu na rok 2020, včetně rozpočtového výhledu v letech 2021 – 2023, harmonogramem 

přípravy rozpočtu na rok 2020 a výhledy do roku 2023. Finanční výbor nepřijal žádné usnesení, ale 

výsledkem jeho jednání byl souhlas s návrhem rozpočtu a rozpočtového výhledu v předloženém znění, bez 

připomínek. 

Předsedající poděkoval předsedovi výboru a požádal zastupitele, aby zvednutím ruky vyjádřili vzetí zprávy 

na vědomí.  

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         8                      Zdržel se       0   

Nebylo přijato usnesení. 

 

       9.    Schválení rozpočtu na rok 2020 a rozpočtové výhledy 2021 - 2023 

Rozpočet městského obvodu Plzeň 7 – Radčice na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 

2023 byl v souladu s § 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 

zveřejněn na úřední desce obvodu od 11. do 27. listopadu 2019. V této době nebyly přijaty ani podány žádné 

připomínky ani náměty. Předsedající před zahájením diskuse k uvedenému bodu programu ještě zdůraznil, že 

stavební akce, které se nepodařilo realizovat v letošním roce a v rozpočtu na ně byly vyčleněny finanční 

prostředky, přecházejí do roku příštího, s tím, že po dohodě s radním Šloufem by se mohlo v některých 

případech jednat o sdruženou investici, na které by se kromě našeho obvodu mohlo částečně podílet i město. 

Kromě jiného by pro nás město zajistilo i výběrové řízení a vysoutěžilo prováděcí firmu. V příštím roce 

počítáme s realizací kanalizace v ulici vedoucí k bývalé cihelně. Kanalizace v ulici Ke Kovářce je závislá na 

budování obchvatu města. Další významnou investicí příštího roku je vybudování sběrného dvora – 

(v současné době je vydáno stavební povolení a je podána žádost o dotaci) a oprava budovy úřadu spočívající 

v zateplení pláště, výměně oken a kotle na plynná paliva. Projektová dokumentace je zpracovávána ing. 
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Ondřejem Janoutem, který spolupracuje s vedoucím odboru památkové péče MMP ing. Zochem. Předběžný 

odhad nákladů je cca 2 miliony korun. I v tomto případě máme podánu žádost o dotaci, spolupracujeme 

s ing. Benešem z MMP (evropské projekty). Z našeho fondu rezerv a rozvoje bude placena revitalizace 

nohejbalového hřiště za budovou COOP a rekonstrukce budovy bývalé hasičské zbrojnice.  

Poté bylo přikročeno k diskusi. 

Ing. Jaroslav Kohout: dotaz k rekonstrukci budovy bývalé hasičárny. Opoziční zastupitelé dosud neobdrželi 

žádnou informaci, k čemu by měla budova sloužit a co by se mělo dále dělat, přestože v červnu bylo na 

zastupitelstvu řečeno, že již je dávno rozhodnuto. Uvedl, že v minulém volebním období bylo dobrým 

zvykem, že všichni zastupitelé byli o takovýchto akcích informováni předem a měli možnost nahlédnout jak 

do projektové dokumentace, tak technické zprávy. 

Odpověď – předsedající vyjádřil podivení nad tím, že pan zastupitel se zajímá o investice v rozpočtu až v den 

jeho projednávání, když každý občan, nejen zastupitel má právo a měl možnost přijít a o rozpočet se zajímat. 

Byl zveřejněn od 11. listopadu. U budovy bývalé hasičské zbrojnice je zadána studie snížení tepelné 

náročnosti, tak, aby byla budova blízká nízkoenergetické, zjišťuje se i případná možnost umístění střešních 

panelů a instalace vnitřního výtahu. 

Na revitalizaci nohejbalového hřiště projekt zpravován není, kvalifikovaný odhad výdajů je 400 tisíc korun, 

nebude se dělat betonový povrch, který je zbytný.  

Ing. Jaroslav Kohout: dotaz k projektu sběrného dvora – vyjádřil údiv a pochybnost jak bude dvůr realizován, 

když je v památkové zóně, kde památkáři nedovolí vůbec nic ani panel na střeše a nyní zde bude sběrný 

dvůr, stejně tak, že je i v záplavové zóně. 

Předsedající vyslovil v odpovědi na dotaz pana zastupitele lítost nad tím, že je tento dotaz vznesen až nyní. A 

to proto, že k samotnému projektu sběrného dvora bylo již vydáno stavební povolení, které by nebylo možné 

vystavit, pokud by nebyly splněny podmínky řady institucí, které se navíc během stavebního řízení 

k podobným projektům musí vyjádřit a bez jejich vyjádření nelze proces stavebního řízení dokončit. Pan 

zastupitel byl ujištěn, že součástí doprovodné stavební dokumentace je posudek požární, vyjádření odboru 

městské památkové péče, v tomto případě byla záležitost projednávána přímo s ředitelem odboru, dále 

s příslušným odborem hygienické stanice, povodí, životního prostředí, SVS jako správce kanalizací etc.  

Dále předsedající přislíbil, že projektová dokumentace na sběrný dvůr bude všem zastupitelům zaslána 

elektronicky. K nahlédnutí je její kompletní podoba dostupná na stavebním odboru u paní Staré. 

Ing. Zdeněk Švarc oponoval, že předpokládá, že není povinností zastupitele každý týden chodit na úřad a 

žádat o projekty, ale jde o to, aby všichni zastupitelé byli informováni o všech akcích již v době jejich zadání 

a že by se s projektem sběrného dvora rád seznámil. 

Odpověděl mu místostarosta Goesl, že stejné přání projevil již minulé zastupitelstvo, kdy jej místostarosta 

Goesl vyzval, aby se kdykoli zastavil k nahlédnutí do dokumentace, což pan zastupitel Švarc neučinil. Reakcí 

pana zastupitele bylo mlčení. 

 

Ing. Jiří Ženíšek – je názoru, že investiční akce, které tvoří ¼ rozpočtu obvodu daného roku je tak velká 

částka rozpočtu, že by měly být projednány předem a ne až na jednání zastupitelstva, kde se daný rozpočet 

schvaluje.  

Předsedající oponuje, že o všech záměrech jsou všichni zastupitelé informováni a že v žádném případě 

nedochází k porušování zákona. Souhlasí však s tím, že je právo zastupitele s předloženým návrhem 

nesouhlasit. A opět vyjádřil lítost nad tím, že své připomínky pan zastupitel nevyjádřil po celou dobu, kdy 

byl návrh rozpočtu v souladu se zákonnou povinností zveřejněn. 

Protože nikdo další se do diskuse nepřihlásil, bylo přikročeno k hlasování o přijetí návrhu rozpočtu na rok 

2020 a střednědobého výhledu na roky 2021 – 2023 

 

HLASOVÁNÍ  

Pro         5                      Proti          3             Zdržel se       0                                                  Schváleno! 

Usnesení má číslo 19/030 a je přílohou zápisu. 

 

     10.   Informace starosty 

Předsedající sdělil přítomným, že: 

- chodníček a schody ke školce z ulice Na Jívách budou opraveny do konce letošního roku, a že bylo 

SVS přislíbeno, že by se do konce volebního období mohlo snad podařit opravit i mostek a udělána 

nová mostní konstrukce. Dále předsedající informoval, že dle vyjádření SVS se bohužel jedná 

zároveň o mostní konstrukci a vodní stavbu, takže jakkoli je můstek široký pouhé 3 metry, 

administrace tohoto projektu nebude jednoduchá, ani rychlá. 
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     11.     Diskuse 

Do diskuse se přihlásil: 

- pan Berger, který ujistil zastupitele a všechny přítomné, že spolek „Čtvrtečkové“ nikdy v minulosti, 

současnosti ani budoucnosti žádné dopisy směřující na vedení města nepsali a psát nebudou. 

o Starosta uvedl, že odpovědí ÚMO byla pouze věcná argumentace k vlastním bodům 

anonymní stížnosti a dokument byl tedy jasně označen jako anonymní 

o Dále se přihlásil k tomuto tématu p. zastupitel Ing. Jaroslav Kohout, který diskutoval 

k jednotlivým bodům stížnosti a motivaci pisatele, dále mimo jiné v diskusi k uvedenému 

anonymu pronesl plné jméno občana, který je v dokumentu uveden jako přestupce nakládání 

s odpady. Předsedající se pana zastupitele Ing. Kohouta zeptal, jak je možné, že pan 

zastupitel zná jméno uvedené v dokumentu, když bylo speciálním programem rozmazané a 

morfované k naprosté nečitelnosti. Pan zastupitel odpověděl, že tento rozmazaný text přečetl 

díky novým brýlím a těmi že možné jméno přečíst.  Auditorium reagovalo smíchem. 

    

Protože se nikdo další do diskuse nepřihlásil, byla ukončena.    

 

     12.     Závěr 

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

v 19:35 hodin. 

Na závěr sdělil, že první zastupitelstvo v roce 2020 se bude konat 12. února od 18 – 18:30 hodin a pokud by 

zastupitelé měli nějaké neodkladné záležitosti, je možno termín ještě změnit.  

 

Přílohy zápisu: 

1) Pozvánka na zasedání 

2) Presenční listina 

3) Usnesení ZMO č. 19/026, 19/027, 19/028, 19/029, 19/030 

 

Zapisovatel:  

 

 

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

 

 

 

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

  

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


