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ZÁPIS 

ze 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 konaného dne 10. 4. 2019 od 17 hodin 

ve společenském sále sídla Mezigeneračního a dobrovolnického centra TOTEM, z. s., 

Kaznějovská 51, Plzeň 

 

Bod 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a volba 

 Čtvrté zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 v tomto volebním období zahájila paní 

starostka MO Plzeň 1 Ing. Helena Řežábová v 17,00 hod. Přivítala všechny přítomné členy 

Zastupitelstva MO Plzeň 1, pana tajemníka, vedoucí jednotlivých oborů, vedoucí oddělení ÚMO 

Plzeň 1, pracovnice organizačního odboru, pracovníky Správy informačních technologií města 

Plzně a samozřejmě také přítomné spoluobčany. 

 Paní starostka Ing. Helena Řežábová neopominula, že zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Plzeň 1 bylo svoláno na základě rozhodnutí Rady městského obvodu  

Plzeň 1 a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích. Všichni členové Zastupitelstva MO Plzeň 

1 byli na toto zasedání řádně pozváni a oznámení o jeho konání bylo zveřejněno na úřední desce. 

Pozvánka a oznámení jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 Dle prezenční listiny, která je součástí tohoto zápisu, je na dnešním zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 přítomno 26 členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 a je tedy 

možné se usnášet. 

Ve svém úvodním projevu paní starostka Ing. Helena Řežábová uvedla, že ze zasedání 

Zastupitelstva MO Plzeň 1 bude pořizován zvukový záznam. 

Členové Zastupitelstva MO Plzeň 1 budou hlasovat elektronicky, v případě vyšší moci aklamací.  

Dále všechny přítomné informovala o novém typu hlasovacího zařízení, které je upraveno pro 

zveřejňování zvukového záznamu na webových stránkách. Jelikož se jednalo o premiéru tohoto 

typu zařízení, byl na jednání přítomen i zástupce dodavatele tohoto zařízení, společnosti BI-TEST. 

Paní starostka dále všem přítomným oznámila, že zápis z přechozího zasedání Zastupitelstva MO 

Plzeň 1 byl podepsán ověřovateli a je uložen k nahlédnutí v Organizačním odboru ÚMO 

Plzeň 1 a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky. 

 

Paní starostka MO Plzeň 1, Ing. Helena Řežábová, jmenovala ověřovatele z tohoto jednání. 

Ověřovateli jsou: 

1. p. Jiří Novák 

2. p. Václav Černý 

Paní starostka Ing. Helena Řežábová se ověřovatelů dotázala, zda souhlasí a p. Jiří Novák a p. 

Václav Černý souhlasili. 
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Dále paní starostka Ing. Helena Řežábová provedla volbu do návrhové komise. Do této komise 

byli doporučeni tito členové Zastupitelstva MO Plzeň 1: 

1. p. Jiří Winkelhöfer 

2. Bc. Tomáš Trnka 

3. p. František Hagara 

Ing. Helena Řežábová konstatovala, že všichni jmenovaní souhlasí. 

Dále vznesla dotaz, zda-li někdo z přítomných členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 má doplňující 

návrh. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl doplňující návrh, dala paní starostka Ing. 

Helena Řežábová hlasovat o uvedeném návrhu. 

Návrh byl schválen všemi 26 přítomnými členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Ing. Helena Řežábová oznámila, že tímto byla návrhová komise zvolena a požádala členy, aby se 

ujali své práce. Dále přítomné seznámila s formuláři na dotazy ležících na stolech. Požádala 

přítomné, aby v případě, že nebude jejich dotaz zodpovězen na jednání, svůj dotaz zpracovali 

písemně, na který poté obdrží písemnou odpověď. 

 

Bod 2) Schválení programu jednání 

 V dalším vstupu Ing. Helena Řežábová seznámila přítomné s návrhem programu 

jednání. Původní program jednání se skládal z 26 bodů. 

V programu jednání chyběl materiál k bodu č. 9 týkající se Zprávy o činnosti předsedy Finančního 

výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1, z důvodu nemoci předsedy FV ZMO Plzeň 1. 

Paní starostka přítomným oznámila, že každý má na stole k dispozici materiály k zařazení do 

programu. Dále uvedla, že o každém tomto bodu pro zařazení do programu se bude hlasovat zvlášť. 

 

Bod 22) Zařazení transparentních bankovních účtů (kromě výplat) 

Paní starostka Ing. Helena Řežábová uvedla, že tento návrh byl původně uveden do programu. 

Tento návrh předložila Mgr. Daňková již minule. Po vzájemné domluvě se rozhodlo, že tento 

materiál byl opraven a bude předložen jako informativní zpráva a bude zařazen do bodu 24) mezi 

ostatní informativní zprávy. 

V průběhu tohoto jednání se dostavil i poslední člen Zastupitelstva JUDr. Martin Holý. Počet členů 

Zastupitelstva se tedy zvýšil z původních 26 na 27. 

Ing. Helena Řežábová dala hlasovat o tom, že původní zpráva 22 bude zařazena do bodu 24 mezi 

ostatní informativní zprávy. 

Pro tento návrh hlasovalo 26 členů Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Hlasování se zdržel 1 člen, pan Mgr. Miroslav Brabec. 

Návrh byl přijat. 
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Pozn. Pan Mgr. Brabec, který se hlasování zdržel, uvedl, že v průběhu hlasování udělal chybu 

u hlasovacího zařízení, a proto se hlasování zdržel. Nicméně jak sám uvedl, byl také pro tento 

návrh, ale na opakování hlasování netrvá. 

 

Bod 23) Zápis ze zasedání Finančního výboru ze zasedání dne 8. 4. 2019 

Paní starostka uvedla, že o tomto není třeba hlasovat a přistoupila k dalšímu bodu. 

 

Bod 25)  Návrh změny vyhlášky č. 2/2004 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

Ing. Helena Řežábová uvedla, že se jedná o návrh změny vyhlášky č. 2/2004 o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství, který v pondělí obdrželi od Ing. Taťány Vítové, vedoucí Odboru 

účtování daní EÚ MMP. Dále Ing. Řežábová uvedla, že předložení materiálu až zde na stole, není 

naše vina, a že také neměli možnost tento návrh projednat. Ing. Řežábová přítomným řekla, že pan 

Heřman měl již dopředu k tomuto návrhu připomínku a tímto mu předala slovo. 

Pan Heřman pozdravil všechny přítomné a poděkoval paní starostce za slovo. Zmínil, že již 

v minulosti zde hodněkrát vystupoval ohledně materiálů předkládaných na stůl. Zaměřil se na 

materiál, který je velmi obsáhlý a uvedl, že jejich rozhodnutím by velmi zasáhl do života občanů 

žijících na tomto obvodě. Po nahlédnutí do tohoto materiálu uvedl, že v něm našel nepřesnosti, 

které by zasloužily opravy, např. výskyt dvou stejně se jmenujících ulic, nesprávně uvedený 

primátor v roce 2004. Prohlásil, že na základě těchto chyb není materiál připraven k tomu, aby se 

o něm dalo jednat, a proto dal návrh ke stažení tohoto materiálu a projednání na příštím 

zastupitelstvu. 

Paní starostka Ing. Řežábová požádala o slovo pana tajemníka Mgr. Pavla Stehlíka. 

Mgr. Pavel Stehlík pozdravil všechny přítomné a dodal k  diskuzi, že tento návrh dostali v pondělí, 

a že to, co pan Heřman zmiňuje, není zásadní chyba. Uvedl, že tento návrh je neoficiální znění, kde 

je řečeno, jaké změny budou provedeny ve stávající vyhlášce. Proto je zde dané poslední znění, 

které je revidované formou revizí textu.  

Paní starostka poděkovala Mgr. Stehlíkovi za vysvětlení a zeptala se, zda má někdo další dotazy. 

Reagoval pan Heřman. Uvedl, že i když se jedná o neoficiální materiál, tak by měl být 

ve 100 % kvalitě a dále trvá na stažení tohoto návrhu. 

Na pana Heřmana reagoval Mgr. Stehlík a souhlasil s tím, že materiál by mohl být v lepší kvalitě, 

ale že do přílohy absolutně nikdo nezasahoval, protože v této podobě ji obdrželi od Magistrátu 

města Plzně.  

Ing. Řežábová poděkovala Mgr. Stehlíkovi a předala slovo Ing. Rezkovi. 

Ing. Rezek vznesl dotaz, zda existuje deadline od Magistrátu města Plzně. 

Ing. Řežábová reagovala na dotaz Ing. Rezka, že mají 60 dnů na vyjádření. Tzn., že toto nelze 

stihnout do příštího zastupitelstva, proto tento návrh předložili již teď. 

PhDr. Mádlová pochybovala o formální stránce materiálu a přiklonila se ke stažení tohoto návrhu. 
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Ing. Helena Řežábová dala hlasovat o stažení tohoto návrhu. 

Pro stažení tohoto materiálu byli 3 členové ZMO Plzeň 1 – pan Heřman, PhDr. Ivana Mádlová, 

Ph.D., MBA, pan Zbyněk Šefčík. 

Proti 9 členů ZMO Plzeň 1 – Ing. Ivana Bubeníčková, pan Václav Černý, Mgr. Jan Husák, pan Jiří 

Novák, Ing. Jiří Šrámek, Ing. Jan Štěpán, Mgr. et. Mgr. Miroslav Šuma, pan Pavel Trampota, pan 

Jiří Winkelhöfer 

Hlasování se zdrželo 14 členů ZMO Plzeň 1. 

Nehlasoval 1 člen ZMO Plzeň 1 – Mgr. Jan Řehula 

Návrh nebyl schválen. 

Ing. Helena Řežábová na základě předchozího hlasování přešla k původnímu hlasování, tzn. 

zařadit bod 25 do pragramu. 

Pro zařazení bodu 25 do programu bylo 20 členů ZMO Plzeň 1. 

Proti zařazení bodu 25 do programu byli 2 členové ZMO Plzeň 1 – pan Václav Heřman, pan 

Zbyněk Šefčík 

Hlasování se zdrželo 5 členů ZMO Plzeň 1 – Mgr. Magdaléna Daňková, pan František Hagara, 

JUDr. Martin Holý, PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA, Ing. Jiří Rezek, Ph.D. 

Materiál byl zařazen do programu. 

 

Bod 26) Pořízení systému pro audiovizuální přenos a záznam jednání ÚMO 1 

Ing. Helena Řežábová uvedla, že tento návrh předkládají zástupci České pirátské strany, Mgr. 

Daňková, Ing. Rezek a p. Hagara. Ing. Řežábová zmínila, že o tomto návrhu již dlouho diskutovali 

a zeptala se přítomných, zda k tomu někdo má poznámku.  

Zareagoval p. Heřman, který ale vznesl dotaz k předchozímu bodu 25. Tázal se Ing. Řežábové, kdy 

se bude hlasovat o návrhu, který v bodě 25 vznesl. 

Ing. Řežábová konstatovala, že se jednalo o stejný návrh, který vznesla PhDr. Mádlová, a proto se 

hlasovalo pouze jednou a přešla zpět k bodu č. 26. Dotázala se přítomných, zda k tomuto bodu má 

někdo připomínku a vzhledem k tomu, že nikdo již žádnou připomínku neměl, dala hlasovat 

o tomto návrhu bodu č. 26 o zařazení do programu. 

Pro zařazení bodu č. 26 bylo 6 členů ZMO Plzeň 1 – Mgr. Magdaléna Daňková, pan František 

Hagara, pan Václav Heřman, pan Jiří Novák, Ing. Jiří Rezek, Ph.D., pan Zbyněk Šefčík 

Proti zařazení bodu č. 26 bylo 18 členů ZMO Plzeň 1 – Mgr. Miroslav Brabec, Ing. Ivana 

Bubeníčková, pan Václav Černý, JUDr. Martin Holý, Mgr. Jan Husák, Mgr. Ilona Jehličková, pan 

Miroslav Kesl, Mgr. Jan Řehula, Ing. Helena Řežábová, pan Jaroslav Stroukal, Ing. Jiří Šrámek, 

Ing. Jan Štěpán, Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma, pan Pavel Trampota, Bc. Tomáš Trnka, Mgr. Radka 

Trylčová, pan Jiří Uhlík, MBA, pan Jiří Winkelhöfer 
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Hlasování se zdrželi 3 členové ZMO Plzeň 1 – MUDr. Pavel Boček, Mgr. Štěpán Krňoul, PhDr. 

Ivana Mádlová, Ph.D., MBA 

Materiál nebyl zařazen do programu. 

Bod 27) Uveřejňování zápisu z kontrolního a finančního výboru na webu MO Plzeň 1 

Ing. Helena Řežábová seznámila přítomné s tím, že tento návrh předkládá p. Hagara a zeptala se 

přítomných, zda k tomuto bodu má někdo dotazy či připomínky. 

Vzhledem k tomu, že nikdo žádné dotazy a připomínky neměl, dala Ing. Helena Řežábová hlasovat 

o tomto návrhu. 

Pro zařazení bodu č. 27 bylo 6 členů. ZMO Plzeň 1 – Mgr. Magdaléna Daňková, pan František 

Hagara, pan Václav Heřman, PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA, Ing. Jiří Rezek, Ph.D. pan 

Zbyněk Šefčík 

Proti zařazení bodu č. 27 bylo 14 členů ZMO Plzeň 1 – Mgr. Miroslav Brabec, pan Václav Černý, 

Mgr. Ilona Jehličková, pan Miroslav Kesl, pan Jiří Novák, Mgr. Jan Řehula, Ing. Helena Řežábová, 

pan Jaroslav Stroukal, Ing. Jiří Šrámek, Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma, pan Pavel Trampota, Mgr. 

Radka Trylčová, pan Jiří Uhlík, MBA, pan Jiří Winkelhöfer 

Hlasování se zdrželo 7 členů ZMO Plzeň 1 – MUDr. Pavel Boček, Ing. Ivana Bubeníčková, JUDr. 

Martin Holý, Mgr. Jan Husák, Mgr. Štěpán Krňoul, Ing. Jan Štěpán, Bc. Tomáš Trnka 

Materiál nebyl zařazen do programu. 

 

PROGRAM JEDNÁNÍ 

Ing. Helena Řežábová přednesla níže uvedený program jednání a zeptala se přítomných, zda má 

k tomu někdo připomínky. Připomínky nikdo neměl a tak se přešlo k hlasování o programu. 

Program 

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise 

2. Schválení programu jednání  

3. Kontrola plnění usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 

4. Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 

5. Zpráva o činnosti starostky MO Plzeň 1 

6. Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1 

7. Zpráva o činnosti 2. místostarostky MO Plzeň 1 

8. Zpráva o činnosti 3. místostarosty MO Plzeň 1 

9. Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1  

10. Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 

11. Dílčí závěrečný účet MO Plzeň 1 za rok 2018 

12. Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro 

Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvkovou organizaci, na projekt OPEN AIR NOC 

S OPEROU 2019 

13. Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 
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14. Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 9, související se změnou 

závazných ukazatelů rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 

15. Zařazení nové investiční akce „Projektová příprava – Stavební úpravy kuchyně 87. MŠ, 

Komenského 46, včetně umístění odlučovače tuků a rekonstrukce elektroinstalace“ do 

seznamu jmenovitých stavebních akcí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1, včetně 

rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 10 

16. Zařazení nové investiční akce „Projektová příprava – Zateplení a výstavba zelených střech    

u pavilonů 2 a 3 v areálu 91. MŠ, Jesenická 11, Plzeň“ do seznamu jmenovitých stavebních 

akcí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO 

Plzeň 1 na rok 2019 č. 11  

17. Vyřazení investiční akce „Parkovací zakladač Toužimská 23“ ze seznamu jmenovitých 

stavebních akcí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření 

rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 12 

18. Návrh změny vyhlášky města č. 4/2017 o stanovení koeficientu pro výpočet daně 

z nemovitých věcí 

19. Poskytnutí individuální dotace na festival SCULPTURE LINE 2019, včetně rozpočtového 

opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 13 

20. Zařazení investiční akce „Stavební úpravy pavilonů C a D v areálu 60. MŠ, Manětínská 37, 

Plzeň – 1. etapa“ do seznamu jmenovitých stavebních akcí Odboru investic a majetku ÚMO 

Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 14 

21. Poskytnutí individuální dotace na Celodenní open air zakončení festivalu humoru Komedy 

fest, včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 15 

22. Zřízení transparentních bankovních účtů (kromě výplat) – přesunuto do bodu 24) 

23. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1  

24. Informativní zprávy 

25. Návrh změny vyhlášky č. 2/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

26. Pořízení systému pro audiovizuální přenos a záznam jednání ÚMO 1 

27. Uveřejňování zápisu z kontrolního a finančního výboru na webu MO Plzeň 1 

28. Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé 

29. Závěr 

 

Pro schválení programu jednání bylo 24 členů ZMO Plzeň 1 

Proti schválení programu jednání byli 2 členové ZMO Plzeň 1 – Mgr. Magdaléna Daňková, pan 

František Hagara 

Nehlasoval 1 člen ZMO Plzeň 1 – Ing. Jiří Rezek, Ph.D. 

Program byl schválen. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala přítomným za schválení programu a přistoupila k projednávání 

dalších bodů. 

Ing. Rezek vznesl technickou připomínku ohledně nefunkčnosti tlačítka „proti“ na hlasovacím 

zařízení. Tato závada byla odstraněna. 

Ing. Helena Řežábová po odstranění závady přešla zpět k projednávání ostatních bodů.  
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Usnesení č. 57 - schváleno 27 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 3)  Kontrola plnění usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

Tento návrh předkládá Mgr. et. Mgr. Miroslav Šuma, předseda KV ZMO Plzeň 1. 

Ing. Helena Řežábová se přítomných dotázala, zda k tomuto návrhu mají dotazy či připomínky. 

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl žádný dotaz, přešla Ing. Helena Řežábová 

k hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 27 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 58 - schváleno 27 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 4)  Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 

 

Tento návrh předkládá Ing. Helena Řežábová, starostka MO Plzeň 1. 

Ing. Helena Řežábová vyzvala přítomné, aby pokládali dotazy. Slova se ujal p. Heřman. 

Pan Heřman vznesl dotaz k bodu č. 82/2019, kdy rada schválila finanční prostředky na Pouť 

U Andělíčka, a p. Heřman chtěl znát program, a co obyvatelé tohoto obvodu mohou očekávat. 

Rozpočet této akce je 63 000,- Kč vč. DPH. 

Ing. Helena Řežábová předala slovo Mgr. Iloně Jehličkové. 

Mgr. Ilona Jehličková poděkovala za dotaz p. Heřmanovi a seznámila přítomné s programem akce. 

Na akci vystoupí pěvecký sbor Andílci, doprovodné akce (malování na tváře atd.) 

Paní Šárka Bachmannová doplnila program. Dále zde budou dobrovolní hasiči, bude zde umístěn 

dřevěný kolotoč, střelnice pro děti, různé soutěže pro děti atd.  

Ing. Helena Řežábová poděkovala za zodpovězení dotazu a přešla k dalšímu dotazu od Ing. Rezka. 

Ing. Rezek vznesl dotaz týkající se rady. Jednalo se o odstranění nevyhovujícího stavu hřiště 

u Gymnázia Františka Křižíka, kdy hřiště je vybudované za veřejné peníze ale veřejnost k němu 

nemá přístup.  

Ing. Helena Řežábová odpověděla, že v tomto okamžiku je hřiště stále uzavřené a má ho ve 

výpůjčce Gymnázium Františka Křižíka. Pokud nebude mít město Plzeň pro hřiště využití, zůstane 

ve výpůjčce Gymnázia Františka Křižíka. 

Pan Heřman vznesl dotaz k bodu 98/2019, kdy chtěl objasnit nesrovnalosti v materiálech týkajících 

se prodeje pozemků. V materiálech došlo k pochybení parcelových čísel. 

Mgr. Brabec objasnil, že se jedná o dva různé pozemky, a že písemně odpoví. 

Pan Heřman podotkl, že už v minulosti žádal o doplnění čísel popisných, pro lepší orientaci. 

Poděkoval a požádal znovu o písemnou odpověď. 

Mgr. Brabec ujistil p. Heřmana, že mu písemná odpověď bude doručena. 
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Pan Heřman vznesl další dotaz týkající se bodu 111/2019, kdy rada souhlasila s předloženou 

územní studií Plzeň – „Ostende“. P. Heřman, čekal, že tato studie bude zařazena do programu. 

Ing. Helena Řežábová podotkla, že tato studie se projednávala na výjezdním zasedání. Zřejmě došlo 

k chybě v materiálech, nicméně v informativních zprávách je to uvedeno. 

Pan Heřman poděkoval Ing. Heleně Řežábové. Ovšem apeloval na to, že tato záležitost by se měla 

projednat s veřejností. Dále vznesl dotaz k bodu 114/2019, týkající se akce pro seniory. Pan Heřman 

podotkl, že v minulosti zejména ze strany ODS padala kritika na pořádání těchto akcí pro občany. 

Dle jeho slov zde dochází k tomu, že městský obvod utratí za jedno odpoledne 230 000,- Kč bez 

DPH za akci pro seniory a pak chybí peníze např. na opravu oken v mateřské škole. Tímto by 

p. Heřman rád apeloval na vedení městského obvodu, aby v těchto věcech jednalo uváženě. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala a předala slovo Ing. Rezkovi. 

Ing. Rezek směřoval svůj dotaz zpět k hřišti u Gymnázia Františka Křižíka. Zajímal se o to, proč 

tam nemůže zůstat in-line dráha, která je tam a proč veřejnost na toto místo nemá přístup mimo 

vyučování. 

Ing. Helena Řežábová odpověděla, že s Gymnáziem Františka Křižíka jednali i jej osobně 

navštívily. Podotkla, že in-line dráha není v ideálním stavu a že gymnázium nemá finance na 

opravu a tím se nachází v „mrtvém bodě“ a hledají další možná řešení. 

Ing. Helena Řežábová předala slovo Ing. Štěpánovi. 

Ing. Štěpán vznesl dotaz týkající se bodu 50/2019 – Projektová příprava – Regenerace vnitrobloku 

Bzenecká X Strážnická. Zajímal se, v jaké fázi se tento projekt nachází. Slova se ujal p. Uhlík, 

MBA. 

Pan Uhlík, MBA uvedl, že v současné době je tento návrh pouze v projektové přípravě a bude 

veřejné projednávání. 

Ing. Helena Řežábová doplnila slova pana Uhlíka, MBA o datum veřejného projednávání, které má 

být 3. 6. 2019. 

Ing. Helena Řežábová vyzvala přítomné o další dotazy. Jelikož nikdo další dotazy neměl, požádala 

přítomné o hlasování. V hlasování se brala na vědomí Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1. 

Usnesení bylo schváleno 27 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 59 schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 5)  Zpráva o činnosti starostky MO Plzeň 1 

 

Tento návrh předkládá Ing. Helena Řežábová. 

Ing. Helena Řežábová vyzvala členy, aby kladli dotazy. 

Slova se ujala PhDr. Mádlová. 
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PhDr. Mádlová poděkovala za slovo. Vznesla dotaz týkající se parkování v ulici Žlutická, na místě 

po bývalé mateřské školy a chtěla vědět, v jaké fázi se tato záležitost nachází. Druhý dotaz 

směřovala k rampě pro vozíčkáře do Boleveckého rybníka, a kdy se tato rampa bude stavět. 

Ing. Helena Řežábová konstatovala, že situace v oblasti ulice Žlutická směřuje do finální fáze, 

podmínkou, aby stavba byla uvedena do provozu, je nutná výstavba parkovacích ploch. 

PhDr. Mádlová poděkovala Ing. Řežábové. 

Ing. Helena Řežábová se vrátila k dotazu týkající se rampy pro vozíčkáře do Boleveckého rybníku. 

Oznámila, že jednala s ředitelem Správy veřejného statku, který požádá o finanční prostředky na 

realizaci. Dále podotkla, že v rámci projektu „Ostende“ je v plánu také rampa do Boleveckého 

rybníku a není známo, která varianta bude zrealizována. 

Pan Heřman vznesl dotaz k Ing. Řežábové ve věci Investiční dotační titul Rekonstrukce, oprava 

a údržba sportovních areálů, zařízení a související infrastruktury na území města Plzně. Zajímal se, 

zda se bude jednat o dotační titul města Plzně nebo ministerstva. Dále chtěl p. Heřman zareagovat 

na Ing. Rezka ve věci týkající se opravy hřiště u Gymnázia Františka Křižíka. Pan Heřman 

připomněl, že hřiště bylo opraveno z veřejných peněz, cca 6,5 mil. Kč a podílel se na financování 

MO Plzeň 1, s tím že veřejnost bude mít na hřiště přístup mimo vyučování. Bohužel ze strany 

gymnázia se nenašla vůle v tomto pokračovat. 

Ing. Helena Řežábová reagovala na pana Heřmana. Fakta týkající se hřiště jsou poněkud jiná. Hřiště 

spravuje Obytná zóna Sylván a město Plzeň dalo hřiště do výpůjčky Gymnázia Františka Křižíka 

bez podmínek. 

Ing. Helena Řežábová dále reagovala na dotaz týkající se dotačního titulu. Jsou to peníze, které 

město vybírá z hazardu a peníze rozděluje komise. Dotace jsou již přiřazeny.  

Další dotazy již nikdo neměl, a tak Ing. Helena Řežábová požádala o hlasování 

Tuto zprávu schválilo 26 přítomných členů ZMO Plzeň 1. 

Hlasování se nezúčastnil pan Jiří Uhlík, MBA. 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 60 schváleno 27 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 6)  Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1 

 

Tento návrh předkládá Mgr. Miroslav Brabec. 

Mgr. Brabec otevřel rozpravu k tomuto bodu. Nikdo nevznesl dotaz, proto Mgr. Brabec zahájil 

hlasování. 

Pro toto usnesení bylo všech 27 členů ZMO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 61 schváleno 27 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 7)  Zpráva o činnosti 2. místostarostky MO Plzeň 1 

 

Tento návrh předkládá Mgr. Ilona Jehličková. 

Vzhledem k tomu, že nebyl vznesen žádný dotaz, přešlo se k hlasování. 

Pro toto usnesení bylo všech 27 členů ZMO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 62 schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1 

3 členové ZMO Plzeň 1 se hlasování zdrželi 

Bod 8)  Zpráva o činnosti 3. místostarosty MO Plzeň 1 

 

Tento návrh předkládá Jiří Uhlík, MBA. 

Pan Uhlík, MBA pozdravil přítomné a otevřel rozpravu týkající se této zprávy. 

Slova se ujal Ing. Rezek. Ing. Rezek vznesl dotaz k tomu, že je zde napsáno, že pan Uhlík, MBA je 

na dozorčí radě v Klatovech a na Finančním výboru Plzeňského kraje, a že by zde měly být jen 

věci, které souvisí s funkcí uvolněného místostarosty. 

Pan Uhlík, MBA poděkoval Ing. Rezkovi za názor. 

Žádné další dotazy vzneseny nebyly, a tak Ing. Helena Řežábová požádala o hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 24 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

3 členi ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování – Mgr. Magdaléna Daňková, pan František Hagara, Ing. 

Jiří Rezek, Ph.D. 

Návrh byl přijat. 

 

Bod 9)  Byl stažen z programu. 

 

Usnesení č. 63 schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 10)  Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1  

 

Tento návrh předkládá Mgr. et. Mgr. Miroslav Šuma. 

Mgr. et. Mgr. Šuma otevřel rozpravu. Žádné dotazy vzneseny nebyly, a tak Ing. Helena Řežábová 

vyzvala přítomné k hlasování. 

Pro toto usnesení bylo 26 členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 
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1 člen Zastupitelstva MO Plzeň 1 nehlasoval – pan Zbyněk Šefčík 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 64 schváleno 27 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 11)  Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 1 za rok 2018 

 

Ing. Helena Řežábová přítomným oznámila, že byla splněna informační oznamovací povinnost na 

úřední desce a že přebytek hospodaření, které bude schvalovat Zastupitelstvo města Plzně 

13. 5. 2019 bude ve výši 21 089 162,83,- Kč. Dále Ing. Helena Řežábová podotkla, že v materiálech 

je příloha od auditora, který nezjistil žádné pochybení v hospodaření. 

Ing. Helena Řežábová vyzvala přítomné o kladení dotazů. Žádné dotazy vzneseny nebyly, 

a tak Ing. Helena Řežábová požádala přítomné o hlasování. 

Usnesení bylo schváleno všemi 27 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 65 schváleno 22 členy ZMO Plzeň 1 

5 členů ZMO Plzeň 1 se hlasování zdrželo 

Bod 12)  Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně 

určených pro divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvkovou organizaci, na projekt 

OPEN AIR NOC S OPEROU 2019 

 

Ing. Helena Řežábová přítomným oznámila, že divadlo Josefa Kajetána Tyla má pro letošní rok 

připraveno operu „Nabucco“. Dále sdělila, kolik financí přispěl MO Plzeň 1 na tuto akci Noc 

s operou v minulých letech s tím, že letos navrhují částku 1 100 000,- Kč. 

Ing. Helena Řežábová předala slovo Mgr. Iloně Jehličkové. 

Mgr. Jehličková dodala, že se jedná již o 5. ročník této akce a je to velmi prestižní záležitost. Dále 

dodala, že bude bohatý doprovodný program. 

Ing. Helena Řežábová požádala přítomné o kladení dotazů. Nikdo žádný dotaz neměl, a tak 

požádala o hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 22 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

5 členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 se hlasování zdrželo – Mgr. Magdaléna Daňková, pan František 

Hagara, pan Václav Heřman, Ing. Jiří Rezek, Ph.D., pan Zbyněk Šefčík 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 66 schváleno 27 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 13)  Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 7 – 8. 

 

Zprávu předkládá Ing. Helena Řežábová, starostka MO Plzeň 1. 

Ing. Helena Řežábová uvedla, že v rozpočtovém opatření se nachází 3 dotace; na veřejně prospěšné 

pracovníky, 100 000,- Kč na poskytnutí finančních darů jednotkám sboru dobrovolných hasičů; 

rezerva pro případnou pomoc hasičům. 

Ing. Helena Řežábová vyzvala přítomné, aby kladli dotazy. Žádné dotazy vzneseny nebyly a tak 

požádala o hlasování. 

Usnesení bylo schváleno všemi 27 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 67 schváleno 27 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 14)  Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 9., související se 

změnou závazných ukazatelů rozpočtu Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 

 

Zprávu předkládá Rada MO Plzeň 1. 

Ing. Helena Řežábová uvedla, že se jedná o aktualizaci jmenného seznamu investičních akcí bez 

nároku na rozpočet. Požádala přítomné o kladení dotazů. Žádné dotazy vzneseny nebyly, a tak 

požádala Ing. Helena Řežábová o hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 27 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 68 schváleno 27 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 15)  Zařazení nové investiční akce „Projektová příprava – Stavební úpravy kuchyně 

87. MŠ, Komenského 46, včetně umístění odlučovače tuků a rekonstrukce 

elektroinstalace“ do seznamu jmenovitých stavebních akcí Odboru investic 

a majetku ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na 

rok 2019 č. 10 

 

Ing. Helena Řežábová dodala, že částka 460 000,- Kč zbyla z ušetřených peněz z výběrového řízení, 

které proběhlo na Zručskou cestu. 

Ing. Helena Řežábová vyzvala přítomné, aby kladli dotazy, a jelikož nikdo žádné dotazy neměl, 

požádala přítomné o hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 27 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 69 schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1 

2 členové ZMO Plzeň 1 se hlasování zdrželo 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 16)  Zařazení nové investiční akce „Projektová příprava – Zateplení a výstavba 

zelených střech u pavilonů 2 a 3 v areálu 91. MŠ, Jesenická 11, Plzeň“ do 

seznamu jmenovitých stavebních akcí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň1, 

včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 11 

 

Ing. Helena Řežábová uvedla, že tyto areály jsou v pronájmu, což nás nezbavuje odpovědnosti. 

Dále uvedla, že střechy jsou v takovém stavu, který nejde opravit. Po vzájemné domluvě se shodli, 

že při stávajících klimatických změnách by střechy mohly být zelené, protože zelené střechy nemají 

žádné nároky na údržbu. Zdrojem je částka 100 000,- Kč, což je úspora ze Zručské cesty. Ing. 

Helena Řežábová předala slovo Mgr. Jehličkové. 

Mgr. Jehličková jen dodala, že by byla ráda, kdyby došlo k realizaci v této podobě. 

Ing. Helena Řežábová předala slovo Mgr. Trylčové, která se o něj přihlásila. 

Mgr. Trylčová pozdravila Ing. Helenu Řežábovou a všechny přítomné. Podotkla, že je ráda, že se 

tento bod zařadil do programu a poukázala na fakt, že zařazování zelených střech do měst patří 

včetně toho, jak zacházet s vodou.  

Ing. Helena Řežábová poděkovala Mgr. Trylčové a předala slovo PhDr. Mádlové. 

PhDr. Mádlová vznesla dotaz k Mgr. Jehličkové, zda zelené střechy, tak jak se plánovalo již 

v loňském roce, budou v 90. a 87. MŠ také pokračovat. 

Mgr. Jehličková odpověděla, že 90. MŠ bude v zelené střeše nadále pokračovat již v tomto roce 

a 87. MŠ také. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala a vyzvala přítomné, zda k tomuto bodu mají další připomínky. 

Slova se ujal pan Heřman. 

Pan Heřman vznesl připomínku, která se týkala finanční náročnosti zelených střech oproti 

klasickým střechám. Dále podotkl, proč budovat zelené střechy, když je problém postarat se 

o zelené plochy mezi domy.  

Ing. Helena Řežábová zareagovala s tím, že připomínka p. Heřmana nepotřebuje odpověď a předala 

slovo Mgr. Trylčové. 

Mgr. Trylčová zareagovala na pana Heřmana, z toho důvodu, že zelené střechy vše nevyřeší a že 

jde o to, že na zelených střechách se může zadržovat voda a tím zajišťovat mikroklima centra, které 

se v letních měsících přehřívá. Dále vyzvala pana Heřmana, zda již zná cenu těchto střech, když 

tvrdí, že jsou drahé. Mgr. Trylčová uvedla, že lze finanční nároky snížit dle projektové 

dokumentace. Ing. Helena Řežábová poděkovala a dále předala slovo panu Heřmanovi. 

Pan Heřman se ohradil tím, že neví, kolik střecha bude stát, ale že původní střecha byla postavena 

na nějakou krytinu s určenou nosností, a že pokud se na stávající střechu položí cca 20 cm zeminy 

a bude se zadržovat voda, bude to nápor na stávající krov a finální částka bude větší, než kdyby se 

střecha zateplila a pokryla se krytinou, která tam do teď byla.  

Ing. Helena Řežábová uvedla, že se bude hlasovat o tom, zda se peníze dají na projektovou 

dokumentaci, která by všechny dotazy měla zodpovědět a poté se bude rozhodovat o ostatním. 
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Do diskuze vstoupil Bc. Trnka, který jen dodal, že váha sněhu, který napadne v zimě, bude také 

zátěží na střechu a její konstrukci. 

V průběhu diskuze odešel ze sálu Mgr. Řehula. Počet členů ZMO Plzeň se snížil na 26. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala a dotázala se přítomných, zda mají ještě nějaké dotazy či 

připomínky. Dotazy žádné nebyly a tak požádala o hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 24 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

2 členové Zastupitelstva MO Plzeň 1 se hlasování zdrželi – pan Václav Heřman, pan Zbyněk Šefčík 

1 člen Zastupitelstva MO Plzeň 1 nehlasoval – Mgr. Jan Řehula 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 70  schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

bod 17)  Vyřazení investiční akce „Parkovací zakladač Toužimská 23“ ze seznamu 

jmenovitých stavebních akcí Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1, včetně 

rozpočtového opatření rozpočtu ÚMO Plzeň 1 na rok 2019 č. 12 

 

Ing. Helena Řežábová oznámila, že vedení MO Plzeň 1 požádalo město Plzeň, aby částku 

6 012 490,- Kč, která byla určena pro výstavbu parkovacího zakladače, ponechali v rozpočtu 

a mohla se využít na realizací jiné jmenovité stavební akce městského obvodu. V současné době 

ještě nedostali odpověď.  

V průběhu jednání se dostavil zpět Mgr. Řehula. Nyní je přítomno 27 členů ZMO Plzeň 1. 

Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl žádný dotaz, požádala Ing. Helena Řežábová 

o hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

1 člen Zastupitelstva MO Plzeň 1 nehlasoval – Mgr. Magdaléna Daňková. 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 71 schváleno 27 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 18)  Návrh vyhlášky města Plzně o stanovení koeficientů pro výpočet daně 

z nemovitých věcí 

 

Ing. Helena Řežábová objasnila, že se změna týká malého místa na obvodě a předala slovo Ing. 

Hanzelínovi. 

Ing. Hanzelín vysvětlil přítomným, že vyhlášku o daňových koeficientech vytvořilo město Plzeň na 

základě podkladů napojení kanalizace a vodovodu. V současné době je prověřeno, zda lokality byly 

splněny. Jsou zatím 2 lokality, které jsou napojené na vodovod a nebyly zařazeny do koeficientu 

3,5.  
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Ing. Helena Řežábová poděkovala za vysvětlení Ing. Hanzelínovi a zeptala se přítomných, zda má 

někdo dotazy. Žádné dotazy vzneseny nebyly, a proto Ing. Helena Řežábová poprosila o hlasování. 

Usnesení bylo schváleno všemi 27 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 72 schváleno 22 členy ZMO Plzeň 1 

4 členové ZMO Plzeň 1 byli proti 

1 člen ZMO Plzeň 1 se hlasování zdržel. 

Bod 19)  Poskytnutí individuální dotace na festival SCULPTURE LINE 2019, včetně 

rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 13 

 

Zprávu předkládá Rada MO Plzeň 1 – Ing. Helena Řežábová, starostka MO Plzeň 1. 

Ing. Helena Řežábová oznámila přítomným, že se jedná o částku 170 000,- Kč. Tato akce byla 

započata již v minulém volebním období, kdy v současné době jsou na území MO Plzeň 1 2 sochy, 

které pod tuto linii patří. Mgr. Jehličková doplnila, že se jedná o mezinárodní sochařský festival, ke 

kterému se město Plzeň přidalo v roce 2017, kdy bylo na území města instalováno 10 soch a vloni 

9 soch.  

Ing. Helena Řežábová předala slovo Ing. Rezkovi, který si řekl o slovo. 

Ing. Rezek poznamenal, že pan Uhlík, MBA jednal s docentem Mišterou, zda nebyla řeč o tomhle. 

Ing. Rezek pokračoval, zda by nebyla možnost jít cestou vystavování studentských prací z ústavu 

Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara, kde jsou velice zajímavé kousky a nebylo by to tak 

finančně náročné.  

Ing. Helena Řežábová dodala, že má v plánu s panem docentem Mišterou jednat a předala slovo 

panu Uhlíkovi, MBA. 

Pan Uhlík, MBA poznamenal, že by rozhodně nespojoval díla studentů z Fakulty designu a umění 

ZČU Ladislava Sutnara s mezinárodní akcí Sculpture line, která se na MO Plzeň 1 pořádá a která je 

finančně podporována. Dále dodal, že s docentem Mišterou jednal všeobecně. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala panu Uhlíkovi, MBA a předala slovo panu Heřmanovi, který se 

o něj přihlásil. 

Pan Heřman dodal, že je pro oživení veřejného prostoru, ale že by mělo jít o věci, které zde budou 

na stálo a ne vypůjčené.  

Ing. Helena Řežábová poděkovala a zeptala se, zda má někdo další připomínky. Jelikož nikdo další 

připomínky neměl, požádala o hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 22 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

4 členové ZMO Plzeň 1 byli proti návrhu – Mgr. Magdaléna Daňková, pan František Hagara, pan 

Václav Heřman, pan Zbyněk Šefčík 

1 člen ZMO Plzeň 1 se hlasování zdržel – Ing. Jiří Rezek, Ph.D. 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 73 schváleno 27 členy ZMO Plzeň 1 

bod 20)  Zařazení investiční akce „Stavební úpravy pavilonů C aD v areálu 60. MŠ, 

Manětínská 37, Plzeň – 1. etapa“ do seznamu jmenovitých stavebních akcí 

Odboru investic a majetku ÚMO Plzeň 1 na rok 2019 č. 14  

 

Zprávu předkládá Rada MO Plzeň 1, pan Jiří Uhlík, MBA, 3. místostarosta MO Plzeň 1. 

Ing. Helena Řežábová dodala, že tato investiční akce se zařazuje podmínečně z důvodu, že je nutné 

schválení od Zastupitelstva města Plzně. Tato akce bude stát 7 000 000,- Kč. Poznamenala, že 

v současné době je situace taková, že učitelé musí dávat do oken noviny, aby na děti nefoukalo. 

O slovo požádala Mgr. Jehličková. Doplnila, že nájemci jsou děti s poruchou autistického spektra 

ze ZŠ a MŠ při Fakultní nemocnici. 

Ing. Helena Řežábová vyzvala přítomné o kladení dotazů. Žádné dotazy nebyly, a tak požádala 

o hlasování. 

Usnesení bylo přjato všemi 27 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 73 schváleno 22 členy ZMO Plzeň 1 

4 členové ZMO Plzeň 1 bylo proti 

1 člen ZMO Plzeň 1 se hlasování zdržel 

Bod 21)  Poskytnutí individuální dotace na Celodenní open air zakončení festivalu humoru 

Komedy fest, včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 
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Zprávu předkládá Rada MO Plzeň 1 – Ing. Helena Řežábová, starostka MO Plzeň 1. 

Ing. Helena Řežábová oznámila přítomným, že ze zůstatku peněz z fondu rozvoje a rezerv 

poskytnou částku 200 000,- Kč. Podotkla, že tento festival se koná již 5. ročníkem. Vyzvala 

přítomné, zda mají nějaké dotazy. Ing. Helena Řežábová předala slovo PhDr. Mádlové. 

PhDr. Mádlová se zeptala, proč se v současné době jde formou individuální dotace, když 

v minulých obdobích se šlo formou dotačních programů. 

Ing. Helena Řežábová reagovala tím, že v klasickém dotačním programu je strop 50 000,- Kč, pro 

jednu žádost. Proto, kdo žádá o větší finanční příspěvek, musí zažádat formou individuální dotace. 

Do diskuze vstoupila Mgr. Jehličková, která podotkla, že v loňském roce se této akce zúčastnilo 

8 000 lidí a zahajoval ho pan Zindulka. Dále zmínila, že obyvatelé MO Plzeň 1 a MO Plzeň 3 

budou mít zlevněné vstupné, a to ve výši 90,- Kč. 

Ing. Helena Řežábová dále podotkla, že na této akci se podílí také MO Plzeň 3, který přispívá větší 

finanční částkou. Zeptala se, zda má někdo další dotaz a do diskuze vstoupil pan Heřman. 

Pan Heřman chtěl, aby na tomto jednání zaznělo i jejich stanovisko, klubu KSČM. Vadilo mu, že ve 

zprávě je uvedeno, že pokud MO Plzeň 1 nepřispěje, nebudou mít jeho obyvatelé zvýhodněné 
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vstupné. Podotkl, že jen na vstupném se vybere cca 800 000,- Kč plus, když obvod přidá 200 000,- 

Kč, vyjde tato akce na 1 000 000,- Kč. Tuto akci nepodpoří. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala za připomínku, zeptala se, zda má někdo další dotazy. Žádné 

další dotazy nepadly, a tak požádala o hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 22 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

4 členové Zastupitelstva MO Plzeň byli proti – Mgr. Magdaléna Daňková, pan František Hagara, 

pan Václav Heřman, pan Zbyněk Šefčík 

1 člen Zastupitelstva MO Plzeň se hlasování zdržel – Ing. Jiří Rezek, Ph.D. 

Návrh byl přijat. 

 

Bod 22)  Zřízení transparentních bankovních účtů (kromě výplat) 

 

Ing. Helena Řežábová uvedla, že tento bod byl zrušen a materiál byl přesunut do bodu 24 mezi 

ostatní informativní zprávy. 

 

Usnesení č. 75 schváleno 27 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 23)  Zpráva o činnosti výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 (Zápisy ze zasedání výborů                 

   Zastupitelstva MO Plzeň 1) 

 

Ing. Helena Řežábová otevřela rozpravu, zda k tomuto bodu má někdo dotazy. Žádné dotazy 

nepadly, a tak Ing. Helena Řežábová požádala přítomné o hlasování. 

Usnesení bylo schváleno všemi 27 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 76 schváleno 27 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 24)  Informativní zprávy  

 

Ing. Helena Řežábová uvedla, že se jedná o informativní zprávu týkající se jednotek sboru 

dobrovolných hasičů MO Plzeň 1; informativní zprávu o vyhodnocení zimní údržby na území MO 

Plzeň 1 za období 2018/2019; podání komplexní informace o zadání a průběhu veřejné zakázky 

zadané jednomu dodavateli na zajištění jednodenních poznávacích zájezdů pro seniory MO Plzeň 1 

v roce 2019; využívání reklamní plochy ve formě billboardů pro potřeby MO Plzeň 1; dopis Ing. 

Václava Ženíška ze dne 13. 3. 2019; zpracované územní studie Plzeň – „Ostende“; návrh Mgr. 

Daňkové. 

Ing. Helena Řežábová se dotázaných zeptala, zda k těmto informativním zprávám mají nějaké 

dotazy. O slovo požádala Mgr. Daňková. 
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Mgr. Daňková pozdravila všechny přítomné a zaměřila se na transparentní bankovní účty. Uvedla, 

že transparentní účty zprůhledňují hospodaření díky tomu, že zveřejňují příjmy a výdaje městského 

obvodu s tím, že obvod může mít libovolný počet těchto účtů a nejsou žádné poplatky. Dále uvedla, 

že transparentní účty mají různé nadace, neziskové organizace, fun kluby, nemocnice, města atd. 

V průběhu vystoupení Mgr. Daňkové odešel pan Uhlík, MBA a paní Ing. Helena Řežábová. Počet 

členů ZMO Plzeň 1 se snížil 25. 

Mgr. Daňková pokračovala v tom, že při setkání v pondělí, padl dotaz týkající se natáčení 

a vytváření audiozáznamů, které je údajně drahé. Dále se zaměřila na transparentnost MO Plzeň 1, 

kdy neprošlo usnesení o zveřejňování zápisů z finančního a kontrolního výboru a uvedla, že 

uveřejní jak audiozáznam, tak videozáznam na jejich fórum vč. uveřejnění na sociálních sítích. 

Na jednání se vrátil pan Uhlík, MBA a Ing. Helena Řežábová. Počet členů ZMO Plzeň 1 se zvýšil 

na 27. 

Na Mgr. Daňkovou reagovala Ing. Helena Řežábová a podotkla, že se s Mgr. Daňkovou dohodly na 

tom, že se nyní jedná pouze o informativní zprávu a poté, že vstoupí do jednání s Ing. Pojarovou. 

Poděkovala a požádala o pokračování jednání. O slovo poprosil Mgr. et. Mgr. Šuma. 

Mgr. et. Mgr. Šuma reagoval na Mgr. Daňkovou ohledně zatrhnutí videozáznamu, kdy minule byl 

odhlasován audiozáznam a nyní pořizují videozáznam. Dále uvedl, že co se týče informativních 

zpráv z kontrolního a finančního výboru, tak každý občan města Plzně má k dispozici veškeré 

zprávy z kontrolního a finančního výboru. Poté v souvislosti s videozáznamem upozornil na GDPR 

a zpracování osobních údajů, kdy na jejich fórum zveřejňují prezenční listiny s podpisy členů 

komisí a výborů, pro což nemají souhlas a tím porušují legislativu. Dále uvedl, že nerozumí tomu, 

proč jejich strana žádá povolení videozáznamu, který ovšem už v průběhu zasedání pořizovali. Mgr. 

et. Mgr. Šuma poděkoval a slova se ujala Ing. Helena Řežábová. 

Ing. Helena Řežábová doplnila, že na základě domluvy nebude snímán nikdo, kdo k tomu nedal 

souhlas, ale že zde běží videozáznam, který je zpožděn o minutu a tím pádem mohou být snímáni 

i ti, kteří k tomu souhlas neposkytli a jen prošli před natáčením zařízení, takže v tomto okamžiku 

dochází k rozporu. Dále rozpravu posunula dál. O slovo se přihlásil Mgr. Krňoul. 

Mgr. Krňoul pozdravil všechny přítomné a reagoval na Mgr. Daňkovou, která dle jeho slov 

překrucuje to, co v pondělí řekl a neřekl. Jako další věc zmínil uveřejňování zápisů z výborů na 

webových stránkách, s tím že se jedná o materiál, který je běžně uveřejňován. Dále podotkl, že 

nebylo odsouhlaseno nahrávání, kdy většina zastupitelstva byla proti, a přesto videozáznam 

pořizují, což je dle jeho slov minimálně neslušné. Slova se ujala Ing. Helena Řežábová. 

Ing. Helena Řežábová předala slovo Mgr. Daňkové. 

Mgr. Daňková reagovala na Mgr. et. Mgr. Šumu, kdy by rádi upřednostnili, aby záznam dělal 

obvod a ne oni na vlastní náklady. Dále uvedla, že zastupitelé jsou veřejně činné osoby a tím pádem 

musí počítat s tím, že budou nahráváni. 

Do proslovu vstoupila Ing. Helena Řežábová s tím, že jsou zde přítomni i nezastupitelé. 

Na tuto poznámku reagovala Mgr. Daňková s tím, že nezastupitele nenahrávají. 

Ing. Helena Řežábová s touto poznámkou nesouhlasila, poněvadž nahrávají i zaměstnance SIT, 

kteří k tomu souhlas neposkytli. 

Mgr. Daňková se ohradila, že nikoho jiného nenahrávají a zeptala se, kde tito zaměstnanci sedí. 
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Ing. Helena Řežábová ukázala do prostoru, že tito zaměstnanci sedí v těsné blízkosti zastupitelů 

a tudíž mohou být v záběru také vidět. 

Mgr. Daňková se dále nevyjádřila. 

Ing. Helena Řežábová posunula rozpravu dále. 

Mgr. Daňková doplnila, že tito zaměstnanci souhlasí (v průběhu této rozpravy pokynuli hlavami) 

a uvedla, že je mohou ze záznamu vymazat. Dále se zaměřila na kontrolní a finanční výbor. Uvedla, 

že zápisy jsou sice na webových stránkách města Plzně, což je údajně pro lidi komplikované. 

Reagovala Ing. Helena Řežábová. 

Ing. Helena Řežábová se silně ohradila proti tvrzení Mgr. Daňkové, že tento audiozáznam je velmi 

přehledný a transparentní, a proto není třeba videozáznamu. 

O slovo požádala PhDr. Mádlová. 

PhDr. Mádlová poděkovala za slovo a zaměřila se transparentní účty. Podotkla, že je ráda, že není 

Mgr. Daňková odpůrkyní transparentnosti. Dále uvedla, že je důležité pečlivě domyslet 

transparentnost, zejména co by se nemělo zveřejňovat, co by se mělo ochránit, další technické věci 

týkající se legislativy a GDPR atd. O slovo požádal pan Trampota. 

Trampota pozdravil všechny zúčastněné a vyjádřil se k neschválení videozáznamu, jeho finanční 

náročnosti z důvodu vyhovující kvality audiozáznamu. Podotkl, že před začátkem jednání začalo 

natáčení, aniž by se někdo představil či oznámil, k jakému účelu bude videozáznam určen. Tuto 

připomínku vznesl k Mgr. Daňkové. Uvedl, že jelikož se nikdo nezeptal a tuto skutečnost 

neoznámil, došlo k porušení jednacího řádu. Tímto Mgr. Daňkové oznámil, aby si pečlivě přečetla 

jednací řád.  

Mgr. Daňková dala za pravdu panu Trampotovi, že minulý videozáznam byl finančně náročný. Dále 

podotkla, že Ing. Helena Řežábová dala návrh na videozáznam, ale na základě návrhu Mgr. 

Daňkové. Poté se vyjádřila k prezenční listině s tím, že tato listina není pointou ke zveřejnění na 

fóru. 

Ing. Helena Řežábová podotkla, že pro úřad jsou pokuty za GDPR vysoké a tím je nutné mít vše 

prověřené a zdokumentované. 

Ing. Rezek reagoval na pana Trampotu, že paní starostka uvedla, že bude vytvářen audiozáznam. 

Ing. Helena Řežábová uvedla, že dochází ke komplikacím a podotkla, že jsou nahráváni 

a zveřejňováni v tomto okamžiku i lidé, kteří nejsou zastupiteli MO Plzeň 1. 

Bc. Trnka se vyjádřil k transparentním účtům. Uvedl, že pokud se vychytají technické věci, nemá 

s transparentností účtu problémy. Zmínil, že po otevření webových stránek měst, které mají 

transparentní účet, není stejně zřejmé, kam a na co platby odešly. Vyzdvihl transparentnost MO 

Plzeň 1, s tím že vede detailní rozpočet více, než ukládá zákon. 

V průběhu proslovu Bc. Trnky odešel Jaroslav Stroukal. Počet členů ZMO Plzeň 1 se snížil na 26. 

Ing. Helena Řežábová zmínila, že dle zákona zveřejňují rozpočet tak, aby se veřejnost mohla 

vyjádřit. Podotkla, že od veřejnosti nepřišel zatím žádný dotaz týkající se rozpočtu. Podotkla, že se 

stále jedná jen o informativní zprávu s tím, že materiál bude důkladně připraven na další jednání. 
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Uvedla, že MO Plzeň není samostatnou jednotkou a je nutné se řídit nařízením města Plzně. 

Doplnila, že s touto debatou se dál neposunou. Přestože Mgr. Daňková vyčerpala svůj limit, dala jí 

Ing. Helena Řežábová slovo. 

V průběhu debaty se vrátil Jaroslav Stroukal. 

Mgr. Daňková poděkovala za slovo a podotkla, že streamovat mohou kohokoli podle vyjádření 

ministerstva vnitra. Poděkovala za vyjádření Bc. Trnky a PhDr. Mádlové, které se týkalo 

transparentních účtů s tím, že se tyto návrhy budou muset projednat. 

Ing. Helena Řežábová se zeptala pana Trampoty, zda k této rozpravě chce něco dodat. Souhlasil. 

Pan Trampota podotkl, že tento bod je především o GDPR a doporučil Mgr. Daňkové, aby si 

pečlivě přečetla jednací řád, jelikož na začátku jednání od nich nikdo neřekl, že dojde k natáčení. 

Ing. Rezek reagoval na pana Trampotu, že paní starostka řekla, že toto jednání bude nahráváno. 

Dále citoval z webu z Ministerstva vnitra; „Pro účely nahlížení do zápisu ze zasedání zastupitelstva 

není třeba anonymizaci provádět stejně tak ani pro účely online streamování jednání anebo 

pořizování audiozáznamu, není-li určen k následnému zveřejnění“.  

Mgr. et. Mgr. Šuma reagoval na Ing. Rezka. Uvedl, že dle GDPR je to tak, že pokud je správcem 

osobních údajů, tzn., pokud pořizuje videozáznam, tak je nutné to oznámit s tím kdo je správcem 

videozáznamu, kde bude archivován, kde bude uložen atd.  

Ing. Helena Řežábová poděkovala a zeptala se, zda k tomuto bodu má někdo dotazy.  

Ing. Rezek doplnil, že má dotaz týkající se dopisu Ing. Václava Ženíška ohledně výstavby kostela 

na Lochotíně. Zajímal se o to, zda tato stavba vznikla na základě nějaké potřebnosti z veřejnosti či 

na základě průzkumu mezi občany. Navrhl využití referenda ohledně výstavby kostela. 

Ing. Helena Řežábová oznámila, že na výjezdním semináři byl této stavbě věnován prostor. 

Doplnila, že je téměř odsouhlasena směna pozemků a městský obvod se k této stavbě již vyjadřovat 

nebude.  Dále dodala, že je hotov architektonický plán s tím, že s referendem se již nic nezmění. 

Krátce dodala, že dle jejího názoru je třeba mít i jinou morální hodnotu než auta, majetek atd. 

Slova se ujal pan Heřman. Dal za pravdu, že na pracovním jednání došlo k prezentaci této stavby. 

Doplnil, že za MO Plzeň 1 jednal pouze Mgr. Brabec a Ing. Řežábová v pozici tajemníka úřadu a že 

toto by se mělo zařadit jako samostatný bod na příští jednání.  

Ing. Helena Řežábová se zeptala, zda zpracování tohoto bodu se ujme klub KSČM. Pan Heřman 

souhlasil, že tento bod mohou připravit. Ing. Helena Řežábová podotkla, že v tomto případě budou 

opět projednávat, zda tento bod zařadit do programu. 

O slovo si řekla PhDr. Mádlová. 

PhDr. Mádlová se zeptala, zda po kroku 1, kdy s tímto projektem byli seznámeni zastupitelé, bude 

představena tato stavba i širší veřejnosti. 

Ing. Helena Řežábová odpověděla, že investor bude mít toto na starosti.  

Mgr. Daňková dodala, že každé zeleně je škoda a že dají na názor veřejnosti. Pokud si tedy 

veřejnost kostel nepřeje, nepodpoří tento návrh.  

Ing. Rezek dodal, že hodnoty, které zastává církev, nemusí zastávat i většina obyvatel MO.  
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MUDr. Boček dodal, že jakýkoliv soukromý investor, pokud chce něco postavit, tak to postaví 

a neprojednává se to. Uvedl, že jednání se netýkalo souhlasu, zda se tato stavba postaví či ne, ale 

pouze o možnostech, kde kostel postavit a možnostech výměny pozemku. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala a požádala o hlasování. 

Usnesení bylo schváleno všemi 27 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1.  

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 77 schváleno 17 členy ZMO Plzeň 1 

2 členové ZMO Plzeň 1 byli proti 

8 členů ZMO Plzeň se hlasování zdrželo 

Bod 25)  Návrh změny vyhlášky č. 2/2004 o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

 

Ing. Helena Řežábová se zeptala, zda má někdo dotazy. Dotazy nikdo neměl, a tak požádala 

o hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 17 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

2 členové Zastupitelstva MO Plzeň 1 byli proti návrhu – pan Václav Heřman, pan Zbyněk Šefčík. 

8 členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 se hlasování zdrželo – Ing. Ivana Bubeníčková, Mgr. Magdaléna 

Daňková, pan František Hagara, JUDr. Martin Holý, PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA, Ing. Jiří 

Rezek, Ph.D., Mgr. Jan Řehula, Bc. Tomáš Trnka. 

Návrh byl přijat 

 

Bod 26) Náměty a dotazy členů ZMO Plzeň 1, různé 

Ing. Helena Řežábová oznámila, že již vyčerpali všechny body a zeptala se členů Zastupitelstva, 

zda mají nějaké náměty či dotazy. Nikdo dotazy nevznesl. 

Dodala, že o slovo mají zájem lidé z veřejnosti. 

O slovo požádali pan Milsimer, pan Ženíšek, pan Stodola a paní Ryšavá. 

Pan Milsimer se v záležitosti se stavbou kostela zeptal, zda je zpracovaná studie na vliv životního 

prostředí. Podotkl, že způsob, kterým se to obyvatelům prezentovalo, nebyl vyhovující. Dle jeho 

slov jsou postaveni před hotovu věc a nikoho nezajímá jejich názor. Uvedl, že občané 

z Komenského 3 - 15 jsou proti kostelu. Poděkoval za slovo. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala a předala slovo panu Ženíškovi. Pan Ženíšek poděkoval za slovo, 

a dovolil si přítomné požádat, aby nesouhlasili s postupem, který prezentovala paní starostka 

s objektem Žlutická 2. Dle jeho názoru je tento objekt postaven protiprávně. Opakovaně zmiňoval, 

že na sídlišti Košutka chybí 2 tisíce parkovacích míst s tím, že každé parkovací místo je pro 

obyvatele vzácné. Dodal, že místo řešení parkovacích míst se tunelují další pozemky. Dále by byl 

rád, kdyby se objekt předělal na penzion pro seniory, který by nevyžadoval noční parkování. Dále 
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zmínil, že ho mrzí argumenty pana MUDr. Bočka s tím, že jsou zde soukromé developerské 

projekty, se kterými nemůže město Plzeň nic dělat. Dodal, že město Plzeň nejdříve pozemky přidělí 

developerovi a pak tvrdí, že se jedná o soukromou investici, se kterou nemohou nic dělat. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala a předala slovo panu Stodolovi. Ten dodal, že se obává přeměny 

obvodu na komerční zónu a ubytovací zónu. Podotkl, že za tuto situaci může z velké části ÚMO 

Plzeň 1. Dle jeho názoru paní starostka a místostarostka bagatelizovaly protesty občanů na schůzi 

občanů dne 6. 3. 2019.  

Ing. Helena Řežábová poděkovala a předala slovo paní Ryšavé. Ta nelibě nese kauzu výstavby 

kostela na Lochotíně. Domnívá se o lhostejnosti úřadu. Vzhledem k tomu, že se nikdo neptal na 

názor lidí, podnikla průzkum v nejbližším okolí Komenského 20. Ze svého průzkumu má 482 

podpisů, z nichž je 471 pro zeleň, a aby zeleň zůstala i v budoucnosti. Chtěla ještě poděkovat 

stranám ANO a KSČM za nehlasování pro výstavbu kostela. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala a o slovo se přihlásil pan Heřman. 

Pan Heřman poděkoval všem, kteří se na jednání přišli podívat. Optal se, kolik politických stran 

mělo ve svém programu výstavbu kostela. Nikdo neměl „odvahu“ to do programu zařadit. Vznesl 

připomínku paní starostce, že po 1/8 volebního období, nemají zastupitelé průkazku zastupitele. Ing. 

Helena Řežábová uvedla, že dle zákona není povinnost průkazky vydávat, stačí osvědčení. Dále 

uvedl, že stále není zvolen tajemník. Ing. Helena Řežábová dodala, že na místo tajemníka je 

vypsáno výběrové řízení. Zkritizoval zájem o zahraniční politiku, viz vyvěšování vlajky Tibetu 

Ing. Helena Řežábová poděkovala za účast na jednání. 

V závěru přítomné pozvala na tyto připravované akce. 

- Velikonoční jarmark, který se uskuteční dne 14. dubna  2019 v době od 10.00 do 17.00 

hodin v Sokolovně Bolevec, Ledecká 19, Plzeň. 

 

- Pouť u Andělíčka dne 26. 4. 2019 od 15.00 do 18.00 hodin – u Košuteckého jezírka 
 

- Junior Cup dne 12. 5. 2019 – na travnaté ploše u HZS Plzeň – Košutka v Plzni – záštita 

starostky 

 

- Branný den dne 15. 5. 2019 – v areálu dobrovolných hasičů Bílá Hora – záštita starostky 

a spolupořadatelství 

 

- Běh pro paměť národa dne 18. 5. 2019 – Ranč Šídlovák – záštita starostky 
 

- Beko Fresh festival dne 18. – 19. 5.2019 – v areálu za Plazou – záštita starostky 
 

- XXX. Jízda historických vozidel okolím Plzně dne 25. 5. 2019 – Ostende -  záštita 

místostarosty Brabce 
 

- Zdravý dětský den dne 25. 5. 2019 – Krašovská Aktivity centrum – záštita starostky 
 

- Den pro seniory dne 29. 5. 2019 od 12.00 do 17.30 hodin v parku za Plazou 
 

- Promenádní koncert Tremolo dne 13. 6. 2019 od 17 hodin – v parku U Bazénu 
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Uvedla, že další zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 proběhne ve středu 19. června 2019 od 17.00 

hodin ve společenském sále objektu Mezigeneračního dobrovolnického centra Totem, Kaznějovská 

51, Plzeň. 

 

Bod 27) Závěr 

Závěrem poděkovala návrhové komisi za její práci, všem přítomným za účast a pozornost 

a ukončila zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1. 

Zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 skončilo v 19:15 hod.  

 

Zapsala: Bc. Eva Štádlerová 

Datum: 15. 4. 2019 

Příloha: Přehled usnesení, prezenční listiny 

 

 

 

         Ing. Helena Řežábová 

         starostka MO Plzeň 1 

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

Jiří Novák         Václav Černý   
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