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   Z Á P I S 

z 6. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, konaného dne 11. 9. 2019 od 17:00 hodin 

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

Kaznějovská 51, Plzeň 

 

Bod 1)  Zahájení 

 

  Šesté zasedání v tomto volebním období zahájila starostka MO Plzeň 1 Ing. Helena 

Řežábová v 17:00 hodin. Přivítala členy Zastupitelstva MO Plzeň 1, tajemníka ÚMO Plzeň 1, 

vedoucí jednotlivých odborů a oddělení ÚMO Plzeň 1, pracovnice organizačního odboru, 

pracovníky Správy informačních technologií města Plzně a samozřejmě vážené spoluobčany. 

Dále přivítala Mgr. Bc. Vladimíra Nového, advokáta z AK Görges & Partners, Ing. Dagmar 

Svobodovou Kaiferovou, Ing. Taťánu Vítovou z MMP, Ing. Otakara Horáka, ředitele Čisté 

Plzně s. r. o. a Ing. Jana Šneberka, technického náměstka Čisté Plzně s. r. o. 

 

Zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 bylo svoláno na základě rozhodnutí Rady MO 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.  

 

Stejnopis pozvánky a oznámení jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 

 Ing. Helena Řežábová, starostka MO Plzeň 1, oznámila, že na dnešním zasedání je 

prozatím přítomno 25 členů Zastupitelstva MO Plzeň 1. Ing. Jiří Šrámek byl řádně omluven 

a Mgr. Radka Trylčová by se měla v průběhu zasedání dostavit. 

 

 

Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu. 

 

Starostka uvedla, že ze zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 je pořizován zvukový záznam. 

 

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

aklamací. 

 

Starostka konstatovala, že zápis z předchozího zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 byl 

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

proti němu vzneseny žádné námitky.   

 

Ing. Helena Řežábová předala slovo panu Hagarovi, který o to požádal. 

 

František Hagara - sdělil přítomným, že ze zasedání ZMO Plzeň 1 je pořizován živý přenos 

   na FB stránkách „Piráti Plzeň“ za účelem informování občanů o dění na

   MO Plzeň 1. 
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Bod 2) Jmenování ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise  

 

Ing. Řežábová starostka MO Plzeň 1, jmenovala ověřovatele zápisu z tohoto jednání, a to: 

 

 

Mgr. Jan HUSÁK 

Ing. Ivana BUBENÍČKOVÁ 

 

 

Ing. Řežábová  konstatovala, že oba jmenovaní souhlasí. 

 

Dále byla provedena volba návrhové komise, do které byli navrženi tito členové 

Zastupitelstva MO Plzeň 1:  

 

Jiří WINKELHÖFER 

Mgr. Jan ŘEHULA 

Zbyněk ŠEFČÍK 
 

 

Ing. Řežábová - konstatovala, že všichni jmenovaní souhlasí. 

       

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

     doplňující návrh. 

     Jelikož tomu tak nebylo, dala hlasovat o uvedeném návrhu. 

 

 

Návrh byl schválen všemi 25 přítomnými členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

2 členové ZMO Plzeň 1 nebyli přítomni. 

 

Starostka konstatovala, že tím byla zvolena návrhová komise a požádala její členy, aby se 

ujali své práce.  

 

Dále Ing. Helena Řežábová uvedla, že na stolech jsou formuláře na dotazy. Požádala 

zastupitele, aby dotaz, který jim nebude zodpovězen přímo na jednání, zpracovali písemně na 

tento formulář a na dotaz jim bude zaslána písemná odpověď. 

 

Ing. Řežábová - seznámila přítomné s programem dnešního jednání. 

 

Starostka uvedla, že ještě než se přistoupí k dalšímu programu jednání, tak na stolech jsou 

položeny: 

 

- zápis ze zasedání Finančního výboru ze dne 9. 9. 2019 (na IPodklady byl dodán téhož dne) 

- informativní zpráva – Přehled čerpání finančních prostředků z Fondu rezerv a rozvoje MO 

Plzeň 1 na akci Sportmanie Plzeň 2019 
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Program je tedy následující: 

 

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise 

2. Schválení programu jednání  

3. Kontrola plnění usnesení z 5. 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. Vyřízení písemné interpelace člena ZMO Plzeň 1 

12. Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investic 

a majetku ÚMO Plzeň 1 – oddělení investic k 30. 6. 2019. 

13. Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 29, týkající se financování akce 

„Proměna vnitrobloku Krašovská“ 

14. Aktualizace seznamu jmenovitých investičních akcí Odboru investic a majetku ÚMO 

Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 30 

15. Zvýšení nestavebních investic rozpočtu OIM ÚMO Plzeň 1 - oddělení správy majetku, 

včetně rozpočtového opatření č. 31 

16. Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2019 

17. Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 32 - 40 

18. Projednání individuálních žádostí o dotaci na veřejně prospěšné účely v oblasti sportu 

a volnočasových aktivit 

19. Změna účelu využití poskytnuté dotace 

20. Pojmenování nově vzniklých ulic 

21. Změna rozsahů stávajících ulic K Prokopávce a Pode Dvory 

22. Změna katastrální hranice mezi katastrálními územími Bolevec a Chotíkov 

23. Připomínky MO Plzeň 1 ke změně Statutu města Plzně 

24. Návrh novely vyhlášky o systému nakládání s komunálním odpadem č. 5/2014 

25. Návrh novely vyhlášky o poplatku za komunální odpad č. 4/2014 

26. Změna Jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 

27. Změna Jednacího řádu Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 

28. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 

29. Informativní zprávy 

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

31. Závěr 

 

 

Program byl schválen 25 přítomnými členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

2 členové ZMO Plzeň 1 nebyli přítomni. 
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Usnesení č. 103 - schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 3)  Kontrola plnění usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

Ing. Řežábová -  otevřela rozpravu, do níž se však nikdo nepřihlásil, a proto 

zahájila hlasování.  

 

Usnesení bylo schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

2 členové ZMO Plzeň 1 nebyli přítomni. 

 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 104 – schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 4)  Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 

 

Ing. Řežábová -  vyzvala přítomné, aby se začali tázat k bodu č. 4. 

 Slova se ujala Mgr. Daňková. 

 

Mgr. Daňková - se dotázala, z jakého důvodu se MO Plzeň 1 podílí na 

finanční spoluúčasti na akcích v jiných obvodech, když nemá 

např. dostatek finančních prostředků na vlastní prostory, kde 

by mohlo zasedání ZMO Plzeň 1 probíhat. 

 

Ing. Řežábová - zeptala se Mgr. Daňkové, ke kterému bodu Zprávy o činnosti 

Rady MO Plzeň 1 je tento dotaz vznesen. 

 

Mgr. Daňková - uvedla, že ve zprávě několikrát viděla, že Rada MO Plzeň 1 

schvaluje různé finanční spoluúčasti na akce, které 

neprobíhají na MO Plzeň 1. 

 

Ing. Řežábová - sdělila Mgr. Daňkové, že je nyní v jednání zpráva o činnosti 

Rady MO Plzeň 1 od posledního zasedání ZMO Plzeň 1 do 

dnešního dne. Proto požádala Mgr. Daňkovou o to, aby 

sdělila, ke kterému bodu se má vyjádřit. 

 

Mgr. Daňková - sdělila, že to bylo ke konkrétnímu bodu, který ovšem nyní 

nemůže najít. 

 

Ing. Řežábová - dotázala se, zda někdo další má nějaký dotaz. Slova se ujal 

pan Heřman. 

 

 

p. Heřman - pozdravil všechny přítomné a poděkoval za slovo. Chtěl se 

vyjádřit k bodu 225/2019, kdy Rada MO Plzeň 1 schválila 

pořádání akce „Hurá do školy“. Uvedl, že jako obvod 

schvalovali podobné akce, např. „Africký den na Šídlováku“, 

kdy tato akce vyšla MO Plzeň 1 na 250 000,-- Kč a akce 

„Hurá do školy“ vyšla s DPH na bezmála 220 000,-- Kč. 

Dotázal se, kolik dětí bylo na této akci přítomno. 
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Ing. Řežábová - předala slovo Mgr. Jehličkové. 

 

Mgr. Jehličková - sdělila, že tuto akci zahajovala a byl zde velký počet dětí. Na 

akci „Hurá do školy“ od 13.00 hod. vystoupila Culinka a od 

15.00 hod. byl program pro starší děti. Tato akce byla také 

vzdělávacím programem, protože se zde prezentovaly – 

centrum Robotiky, městská police, Radovánek atd. 

a považuje tuto akci za velmi vydařenou. 

 

Ing. Řežábová - poděkovala a předala slovo Mgr. Daňkové. 

 

Mgr. Daňková - sdělila, že našla předchozí bod, ke kterému měla připomínky 

v úvodu. Jedná se o akci „Ohýnky ve Škodalandu“. 

 

Ing. Řežábová - sdělila, že ví, o jakou akci šlo. 

 

Mgr. Daňková - dodala, že se jedná o bod č. 257. 

 

Ing. Řežábová - uvedla, že stále neví, co je předmětem dotazu. Zda to, proč 

MO Plzeň 1 spolupracuje i s jinými obvody? 

 

Mgr. Daňková - sdělila, proč MO Plzeň 1 má finanční spoluúčast na akcích 

v jiných obvodech, když nemá dostatek financí na vlastní 

prostory, kde by se např. konalo zasedání ZMO Plzeň 1. 

 

Ing. Řežábová - uvedla, že zde srovnává něco, co ani srovnat nejde. Rada MO 

Plzeň 1 se rozhodla tuto akci podpořit a na to, aby mohl 

ÚMO Plzeň 1 dle projektové dokumentace přistavit další 

patro, nejsou finance. Tato přístavba by vyšla na cca 40 mil. 

Kč. Dále sdělila, že obřadní místnost, která byla  

v rekonstrukci, je již hotová a 13. 9. 2019 proběhne její 

slavnostní otevření. Poděkovala a předala slovo panu 

Heřmanovi. 

 

p. Heřman - uvedl, že má více dotazů a zda by bylo možné na všechny 

odpovědět. 

 

Ing. Řežábová - sdělila, že pochopitelně na všechny dotazy odpoví, ale že se 

nejdříve přihlásila Mgr. Daňková, a proto předala slovo jí. 

 

p. Heřman - poděkoval a přešel k dotazu. Poděkoval Mgr. Jehličkové, že 

o tuto akci byl velký zájem a nevidí v tom tedy žádný 

problém. Dodal, že se mu nelíbí akce „Bolevecké vinobraní“, 

kdy je tato akce financována z peněz daňových poplatníků. 

Sdělil, že na tuto akci se samozřejmě půjde podívat, protože 

z minulosti má zkušenosti, že se na této akci prezentovala 

vína, probíhal stánkový prodej vín. 

 

 Dále se zaměřil na bod č. 258/2019, kdy MO Plzeň 1, resp. 

Rada MO Plzeň 1 souhlasila se sponzorstvím akce Raven 
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Fest, což je pivní festival. Uvedl, že pivní festival si sám na 

sebe jistě dokáže sám vydělat a nepotřebuje finanční 

podporu, byť se jednalo o částku 15 000,-- Kč. Sdělil, že 

Mgr. Daňková zde zmínila podporu ve výši 15 000,-- Kč na 

spolupořadelství akce „Plzeňské ohýnky“ ve Škodalandu 

Plzeň. Tato akce byla mimo MO Plzeň 1 a myslí si, že MO 

Plzeň 3 má dostatek finančních prostředků na to, aby tuto 

akci sám uspořádal. Uvedl, že tyto věci tady zmiňuje proto, 

protože při zasedání ZMO Plzeň 1 dne 19. 6. 2019 

schvalovali dotace pro jednotlivé spolky a organizace, které 

působí zde na MO Plzeň 1. Dodal, že Boleveckým rodákům 

se dotace zkrátila o 1/3, což mu přijde nevhodné. Místo aby si 

MO Plzeň 1 jich vážil, podporuje jiné obvody. 

 

Ing. Řežábová - poděkovala a zeptala se, zda má další otázky. 

 

p. Heřman - uvedl, že již další otázky nemá. 

 

Ing. Řežábová - požádala přítomné, zda má někdo další otázky. Jelikož tomu 

tak nebylo, požádala o hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

2 členové ZMO nebyli přítomni. 

 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 105 schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 5)  Zpráva o činnosti starostky MO Plzeň 1 

 

Ing. Řežábová -  zeptala se přítomných, zda má někdo dotaz k danému tématu. 

  Nikdo žádné dotazy neměl, a tak Ing. Helena Řežábová 

požádala o hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

2 členové ZMO nebyli přítomni. 

 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 106  schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

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

 

Ing. Řežábová -  předala slovo Mgr. Brabcovi. 

 

Mgr. Brabec - otevřel rozpravu. Slova se ujala Mgr. Daňková. 
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Mgr. Daňková - zeptala se, jak souvisí účast na dozorčí radě Měšťanské Besedy 

s pracovní náplní místostarosty MO Plzeň 1. Apelovala, že 

zpráva o činnosti by neměla být výčtem slavností. 

 

Mgr. Brabec - sdělil, že je předsedou dozorčí rady Měšťanské Besedy 

a vzhledem k tomu, že na přání všech členů zasedá dozorčí rada 

v „pracovní době“ a jako předseda byl zvolen městem, tak je 

patrné, že tam být musí. Dále dodal, že dozorčí rada zasedá 1x 

za půl rok. 

 

Ing. Řežábová - vzhledem k tomu, že nikdo další otázky neměl, požádala 

o hlasování. 

 

 

Usnesení bylo schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

2 členové ZMO nebyli přítomni. 

 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 107 schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

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

 

Mgr. Jehličková -  pozdravila přítomné, a otevřela rozpravu, nikdo se do rozpravy 

nepřihlásil a tak předala slovo pí starostce.  

 

Ing. Řežábová -  poprosila o tabulku na hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

2 členové ZMO nebyli přítomni. 

 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 108 schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

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

  

 

p. Uhlík, MBA - pozdravil přítomné a otevřel rozpravu, do rozpravy se nikdo 

nepřihlásil. 

 

Ing. Řežábová -  jelikož, se do rozpravy nikdo nepřihlásil, požádala o hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

2 členové ZMO nebyli přítomni. 

 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 109 schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali 

Bod 9)  Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

Ing. Řežábová -  předala slovo Mgr. Krňoulovi. 

 

Mgr. Krňoul - pozdravil, poprosil o případné dotazy. Slova se ujala Mgr. 

Daňková. 

 

Mgr. Daňková - ke zprávě měla poznámku, a to, že se zde vyskytuje 26x slovo 

porada, což jim nic konkrétního neřekne, když zde není uveden 

obsah těchto porad. Zeptala se, zda obsah těchto porad je 

veřejně přístupný, a pokud ne, proč je ve zprávě tolikrát tento 

výčet porad. Dodala, že by stačilo, aby zde bylo uvedeno, jak 

dlouho porady trvají, kdo se porad účastní, záležitosti, které jsou 

tam projednávány atd.  

 

Ing. Řežábová - zeptala se Mgr. Krňoula, zda na tento dotaz odpoví. 

 

Mgr. Krňoul - sdělil, že jednací řád mu ukládá předložit zprávu o jeho činnosti, 

ale blíže obsah zprávy nespecifikuje. 

 

Ing. Řežábová - zeptala se, zda toto vysvětlení je vyhovující a zda má Mgr. 

Daňková další otázky. 

 

Mgr. Daňková - žádné dotazy již neměla. Slova se ujal pan Heřman. 

 

p. Heřman - sdělil, že je rád, že Mgr. Krňoul přiznal, že mu Jednací řád ZMO 

Plzeň 1 nařizuje předložit zprávu o činnosti. Dále sdělil, že Mgr. 

Krňoul poslední dvě zasedání ZMO Plzeň 1 zprávu o své 

činnosti nepředložil, čímž se dopustil hrubého porušení 

Jednacího řádu ZMO Plzeň 1 a měl by zvážit, zda by neměl 

okamžitě rezignovat na svoji funkci. Vzhledem k tomu, že stále 

pobírá plat z peněž daňových poplatníků a za činnost, kterou 

předvádí, by plat neměl pobírat žádný. Dodal, že je třeba, aby 

toto zde zaznělo a občané věděli, jak ke své práci přistupuje. 

Slova se ujal Mgr. Šuma. 

 

Mgr. et Mgr. Šuma - sdělil, že Kontrolní výbor se tímto zabýval a reagoval na pana 

Heřmana. V zápisu Kontrolního výboru je uvedeno, že Mgr. 

Krňoul byl v dlouhodobé pracovní neschopnosti, a z toho 

důvodu nemohl předkládat zprávy o činnosti a v době vycházek 

se zasedání ZMO Plzeň 1 účastnil. 

 

Ing. Řežábová - předala slovo panu Heřmanovi. 

 

p. Heřman - reagoval na Mgr. Šumu. Zprávu, kdy o zprávě o činnosti 

debatovali, četl. Dodal, že v průběhu roku měl možnost 

a dostatek času svoji činnost vykonávat. 
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Ing. Řežábová - poděkovala a dotázala se, zda někdo další má dotazy. Vzhledem 

k tomu, že se nikdo nehlásil, požádala o hlasování. 

 

 

Usnesení bylo schváleno 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali – p. Heřman, p. Šefčík 

2 členové ZMO nebyli přítomni. 

 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 110 schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

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

 

Ing. Řežábová - předala slovo Mgr. et Mgr. Šumovi. 

 

Mgr. et. Mgr. Šuma -   pozdravil a dal prostor pro diskuzi. Slova se ujal pan Heřman. 

 

p. Heřman - zeptal se, jaká opatření navrhuje Kontrolní výbor k tomu, aby se 

situace ohledně zpráv o činnosti Finančního výboru   

Zastupitelstva MO Plzeň 1 již neopakovala a respektuje i to, že 

neměl potřebu vyjádření dát v písemné formě zastupitelům MO 

Plzeň 1. 

 

Mgr. et. Mgr. Šuma -  sdělil, že zprávy o činnosti se předkládají 7 dní před konáním

   zasedání zastupitelstva a v tu dobu byl Mgr. Krňoul nemocen. 

 

Ing. Řežábová -  uvedla, že nyní Mgr. Krňoul zprávu o činnosti předložil, a to od 

 ledna tohoto roku. Dotázala se, zda má někdo další dotaz. 

 Jelikož nikdo dotaz neměl, požádala o hlasování. 

 

 

Usnesení bylo schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

2 členové ZMO nebyli přítomni. 

 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 111 – schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 11)  Vyřízení písemné interpelace člena ZMO Plzeň 1 

 

 Ing. Řežábová -  vyzvala přítomné, aby kladli dotazy. Nikdo otázky neměl, proto 

požádala o hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1. 

2 členové ZMO nebyli přítomni. 

 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 112 - schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 12)  Zpráva o stavu plnění jmenovitých staavebních akcí a o čerpání rozpočtu 

Odbor investic a majetku ÚMO Plzeň 1 – oddělení investic k 30. 6. 2019 

 

Ing. Řežábová - vyzvala přítomné, zda-li mají nějaké dotazy. 

 

Slova se ujala Mgr. Daňková. 

 

Mgr. Daňková - zajímala se o zprávy o plnění jmenovitých stavebních akcí 

v horní části Studentské ulice, protože ulice patří pod Odbor 

investic a majetku ÚMO Plzeň 1 a zatím tam neviděla žádné 

dělníky pracovat. 

 

Ing. Řežábová - sdělila, že MO Plzeň 1 není investorem Studentské ulice. Dle 

informací, které obdrželi, čekali na kolektor, aby ho mohli 

připevnit. V současnosti zde stavební práce pokračují. Dále se 

dotázala, zda má někdo dotazy k tomuto bodu. Jelikož tomu tak 

nebylo, požádala o hlasovací tabulku. 

 

Usnesení bylo schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1. 

2 členové ZMO nebyli přítomni. 

 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 113 – schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 13) Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 29, týkající se       

financování akce „Proměna vnitrobloku Krašovská“ 

 

Ing. Řežábová -  sdělila, že se jedná o rozpočtová opatření dle přílohy č. 1, která

 je součástí tohoto usnesení a jedná se o to, že se navyšuje

 rozpočet MO Plzeň 1 o částku 3 000 000,-- Kč. Jedná se 

o částku přijatou ze státních zdrojů města Plzně. Dotázala se, 

zda má k tomuto bodu někdo otázky a dodala, že práce na 

 Krašovské jsou již zahájeny; v příštím roce by práce měly být 

 dokončeny. 

 

Usnesení bylo schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1. 

2 členové ZMO nebyli přítomni. 

 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 114 – schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 14)  Aktualizace seznamu jmenovitých investičních akcí Odboru investic 

a majetku ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO 

Plzeň 1 na rok 2019 č. 30 

 

Ing. Řežábová -  podala přítomným vysvětlení, že se jedná o hrací plochu „Smart

  soft“ v Brněnské ulici (louka na Vinicích). Uvedla, že na  jaře 

tohoto roku proběhlo veřejné projednání ohledně regenerace  
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vnitrobloku Bzenecká, Strážnická, kdy z diskuze vyplynulo, že 

si občané přejí dosadbu zeleně, více laviček a žádný výrazný 

zásah do tohoto bloku občané nechtějí. Dále sdělila, že občané 

by byli radši, kdyby se tyto finance využily na louku na 

Vinicích. Dodala, že zde veřejné projednání proběhlo venku

 u dětského hřiště a bylo patrné, že po každém dešti, je pod 

každým hracím prvkem louže vody. Tudíž se zde hřiště opraví a 

bude mít nový povrch. Byl požádán ÚKR mP o projekt. 

Požádali přítomné, aby kladly dotazy. Jelikož nikdo 

 z přítomných žádné dotazy neměl, požádala o hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1. 

2 členové ZMO nebyli přítomni. 

 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 115 – schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 15)  Zvýšení nestavebních investic rozpočtu OIM ÚMO Plzeň 1 – oddělní 

   správy majetku, včetně rozpočtového opatření č. 31 

 

 

Ing. Řežábová - sdělila, že se jedná o pořízení nového skladovacího kontejneru

 na kola a koloběžky u 1. ZŠ, kde je umístěno dopravní hřiště

 a dále na koupi nového průmyslového vysavače pro jednotku

 dobrovolných hasičů v Bolevci. Poté otevřela rozpravu. Jelikož

 se nikdo nehlásil, požádala o hlasovací tabulku.  

 

 

Usnesení bylo schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1. 

2 členové ZMO nebyli přítomni. 

 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 116 – schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1 

Bod 16)  Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2019 

    

 

Ing. Řežábová - otevřela rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo 

nepřihlásil, a tak přešla k hlasování. 

  

Usnesení bylo schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1. 

2 členové ZMO nebyli přítomni. 

 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 117 – schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1 

Bod 17)  Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 32 - 40  

    

 

Ing. Řežábová-    otevřela rozpravu k tomuto bodu. Jelikož se nikdo nehlásil,

  požádala o tabulku na hlasování.  

 

Usnesení bylo schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1. 

2 členové ZMO nebyli přítomni. 

 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 118 – schváleno 19 členy ZMO Plzeň 1 

5 členů ZMO Plzeň 1 byli proti návrhu 

1 člen ZMO Plzeň 1 se hlasování zdržel 

Bod 18) Projednání individuálních žádostí o dotaci na veřejně prospěšné účely

   v oblasti sportu a volnočasových aktivit. 

    

 

Ing. Řežábová -  sdělila, že Rada MO Plzeň 1 dnes tento bod projednávala ve 

znění, který je zde předložen, ale při zasedání Rady MO Plzeň 1 

byl vznesen protinávrh. V protinávrhu zaznělo, že individuální 

dotace bude poskytnuta Nadačnímu fondu západočeských 

olympioniků ve výši 30 000,-- Kč. Individuální žádost od 

Sdružení sportovních klubů Bolevec získává 0,-- a Rada MO 

Plzeň 1 po zasedání požaduje pro Spolek Poběžte s námi částku 

20 000,-- Kč. Dodala, že po vznesení protinávrhu by se 

schvalovaly tyto dvě individuální dotace, a to ve výši 30 000,-- 

Kč a 20 000,-- Kč a ukládalo by se zajistit podpis smlouvy 

o poskytnutí dotace a proplatit finanční prostředky na základě 

této smlouvy. Dále otevřela rozpravu k tomuto bodu. Do 

rozpravy se přihlásil Ing. Rezek, Ph.D. 

 

Ing. Rezek, Ph.D. - pozdravil přítomné a optal se, zda správně pochopil, co zde 

zaznělo. Zda se mění původní usnesení komise nebo zda jde 

o politické rozhodnutí. 

 

Ing. Řežábová - sdělila, že na zasedání Rady MO Plzeň 1 byl vznesen tento 

protinávrh a pan Uhlík, MBA tento návrh vysvětlí. 

 

p. Uhlík, MBA - sdělil, že tuto individuální dotaci navrhl poskytnout z důvodu, že 

si váží činnosti komisí rady, ale tyto komise jsou jen poradním 

orgánem Rady MO Plzeň 1. Dodal, že v loňském roce se 

zúčastnil akce „Poběžte s námi“ v Plzni v Bolevci a jednalo se 

o skvělou akci, kterou podpořil a Nadační klub západočeských 

olympioniků se osobně dostavil hned po rozdělení dotací 

a vysvětlil, že se současnou finanční situací nejsou schopni 

nadále fungovat, a proto jim navrhl, aby si podali žádost 

o individuální dotaci. 
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Ing. Řežábová - poděkovala a předala slovo panu Heřmanovi. 

 

p. Heřman - sdělil, že po otevření bodu č. 18 na webu e-podklady, tak pod 

přílohou č. 1, je žádost nadačního fondu Plzeň sobě a poté 

následují další dotace a zápis ze Sportovní komise. 

 

Ing. Řežábová - sdělila, že v papírové podobě to má správně. 

 

p. Heřman - upřesnil, že již správný materiál našel, a že nejspíše došlo 

k chybě při ukládání materiálů na internet. 

 

Ing. Řežábová - vyzvala přítomné, zda mají další dotazy. Jelikož tomu tak 

nebylo, požádala o tabulku na hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 19 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

3 členové ZMO Plzeň 1 byli proti návrhu – Mgr. Daňková, Ing. Rezek, p. Hagara 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel – p. Trampota. 

2 členové ZMO Plzeň nehlasovali – p. Šefčík, p. Heřman 

2 členové ZMO Plzeň 1 nebyli přítomni 

 

Návrh byl přijat. 

 

Během projednávání bodu č. 19 zastupitele MO Plzeň 1 hlasovali znovu k bodu č. 18. 

 

 

Usnesení č. 119 – schváleno 20 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1 

5 členů ZMO Plzeň 1 se hlasování zdrželo 

Bod 19)  Změna účelu využití poskytnuté dotace 

 

 

Ing. Řežábová - sdělila, že se jedná o žádost subjektu Nadační fond Plzeň sobě 

o změnu využití poskytnuté dotace na základě uzavřené smlouvy 

o poskytnutí dotace ve smyslu úpravy účelu poskytnuté dotace 

a změny nákladové položky rozpočtu dle přílohy č. 1.   

 

p. Heřman - omluvil se a požádal o nové hlasování k předchozímu bodu, 

protože bylo zmatečné. 

 

Ing. Řežábová - ujistila se, zda má skutečně předchozí hlasování prohlásit za 

zmatečné a opakovat jej.  

 

p. Heřman - souhlasil. 

 

Ing. Řežábová - přečetla znovu protinávrh, o kterém se hlasovalo, tudíž: Berou 

se na vědomí všechny žádosti; schvaluje poskytnutí individuální 

dotace Nadačnímu fondu západočeských olympioniků ve výši 

30 000,--Kč. Neschvaluje o poskytnutí individuální dotace 

Sdružení sportovních klubů Bolevec, z.s.. Schvaluje poskytnutí 

individuální dotace spolku Poběžte s námi v Bolevci ve výši 
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20 000,-- Kč. Ukládá starostce MO Plzeň 1 zajistit podpis 

smlouvy o poskytnutí dotace. Dotázala se, zda je již 

pochopitelné, o čem se bude hlasovat. 

 

p. Heřman - poděkoval za vysvětlení. 

 

Ing. Řežábová - požádala o hlasování. 

 

 

Usnesení bylo schváleno 19 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

5 členů ZMO Plzeň 1 bylo proti návrhu – Mgr. Daňková, Ing. Rezek, p. Hagara, p. Heřman,

             p. Šefčík 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel – p. Trampota. 

2 členové ZMO Plzeň 1 nebyli přítomni 

 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Ing. Řežábová - přešla zpátky k bodu č. 19. Dodala, že se jedná o žádost subjektu 

Nadační fond Plzeň sobě ve smyslu úpravy účelu poskytnuté 

dotace a změny nákladové položky rozpočtu. Vyzvala přítomné, 

aby kladli dotazy. Slova se ujal Ing. Rezek, Ph.D. 

 

Ing. Rezek Ph.D. - sdělil, že se nejedná o velkou sumu, ale přichází v úvahu další 

řešení, a to, částku 10 000,-- Kč neposkytnout. Dále dodal, zda 

se nejedná jen o umělé přeskupování položek, protože dotace 

byla na něco, co není třeba a sdělil, že jde o principiální 

záležitost. 

 

Ing. Řežábová - sdělila, že dotace byla přidělena a zda má toto sdělení brát jako 

protinávrh. 

 

Ing. Rezek Ph.D. - nejedná se o protinávrh. 

 

Ing. Řežábová - vyzvala přítomné, zda mají další dotazy. Jelikož tomu tak 

nebylo, požádala o tabulku na hlasování. 

 

  

Usnesení bylo schváleno 20 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

5 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo – Mgr. Daňková, p. Hagara, p. Heřman, Ing. Rezek, Ph.D.,  

p. Šefčík 

2 členové ZMO Plzeň 1 nebyli přítomni 

 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

 

 



15 
 

Usnesení č. 120 – schváleno 22 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 20)  Pojmenování nově vzniklých ulic 

 

 

Ing. Řežábová -  sdělila, že se jedná o potřebu pojmenování nově vzniklých ulic 

   v katastru Bolevec. Navrhované názvy ulic jsou „Spejblova“

   a „Hurvínkova“. Slova se ujal Ing. Rezek, Ph.D. 

 

Odešel p. Uhlík, MBA. Počet přítomných členů ZMO Plzeň 1 je 24. 

 

Ing. Rezek, Ph.D. - dotázal se, jak se k těmto názvům došlo, a dodal, pokud dojde 

k výstavbě nových ulic, zda to bude  po vzoru na Slovanech, kde 

mají „Květinovou čtvrť“ a přibydou zde další ulice jako např. 

„Žerykova“, „U Máničky“, atd. 

 

Ing. Řežábová -  odpověděla, že určitě Žerykova ulice nebude, ale myslí si, že by

   zde „pohádková“ čtvrť, mohla být. 

 

Ing. Rezek Ph.D.-  poděkoval. 

 

Slova se ujal Václav Heřman. 

 

p. Heřman -   sdělil, že Ing. Rezek řekl vše, co chtěl on. 

 

Ing. Řežábová - oznámila, že do rozpravy se již nikdo nehlásí a požádala 

o hlasovací tabulku. 

 

 

Usnesení bylo schváleno 22 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel – p. Stroukal 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali – p. Kesl, p. Uhlík, MBA 

2 členové ZMO Plzeň 1 nebyli přítomni 

 

Návrh byl přijat. 

 

Ing. Řežábová - dodala, že nově vystavené domy připomínají „šmoulí“domečky, 

ale název ulice „Šmoulí“ by nebyl vhodný. 

 

 

Usnesení č. 121 – schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1 

Bod 21)  Změna rozsahů stávajících ulic K Prokopávce a Pode Dvory 

 

Vrátil se p. Uhlík, MBA. Počet členů ZMO Plzeň 1 je 25. 

 

Ing. Řežábová -  sdělila, že z důvodu nové výstavby je nutné změnit rozsah těchto 

     ulic a zda má k tomu někdo připomínky. 

 

Slova se ujal p. Heřman. 
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p. Heřman - oznámil, že dnes koukal na mapy.cz na danou lokalitu a chybí 

tam ulice, která je v materiálech pojmenována jako „Malý 

Bolevec“. Rozumí úpravě, která je od ulice Pode Dvory. Dotázal 

se, zda ulice, která vede kolem kempu vyúsťuje v ulici 

U Velkého rybníka, zda se jmenuje Malý Bolevec. 

 

Ing. Řežábová -  předala slovo Ing. Hanzelínovi. 

 

Ing. Hanzelín - sdělil, že se jedná o narovnání rozporu s katastrem nemovitostí 

a jedná se o opravu jen u ulice K Prokopávce a Pode Dvory. 

Malého Bolevce se tato změna netýká. 

 

Ing. Řežábová - poděkovala a požádala o hlasovací tabulku. 

 

 

Usnesení bylo schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

2 členové ZMO Plzeň 1 nebyli přítomni. 

 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 122 – schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1 

Bod 22)  Změna katastrální hranice mezi katastrálními územími Bolevec 

a Chotíkov 

 

Ing. Řežábová - sdělila, že se jedná o katastrální hranici mezi katastrálním 

územím Chotíkov a Bolevec, aby se jedna strana ulice 

Úněšovská zařadila do MO Plzeň 1. Dodala, že Zastupitelstvo 

města  Chotíkov tuto změno schválilo. Otevřela rozpravu 

k tomuto bodu. Jelikož se do diskuze nikdo nehlásil, požádala 

o hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

2 členové ZMO Plzeň 1 nebyli přítomni. 

 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 123 – schváleno 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1 

2 členové ZMO Plzeň 1 se hlasování zdrželi 

Bod 23)  Připomínky MO Plzeň 1 ke změně Statutu města Plzně 

 

 

Ing. Řežábová - Rada MO Plzeň 1 předkládá návrh ve znění, že k novele 

Vyhlášky statutárního  města Plzně nemá připomínky. Otevřela 

rozpravu. Nikdo žádné připomínky neměl, a tak se přešlo 

k hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

2 členové ZMO Plzeň 1 se hlasování zdrželi – p. Heřman, p. Šefčík 
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2 členové ZMO Plzeň 1 nebyli přítomni. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 124 – schváleno 18 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1 

5 členové ZMO Plzeň 1 bylo proti návrhu 

2 členové ZMO Plzeň 1 se hlasování zdrželi 

Bod 24)  Návrh novely vyhlášky o systému nakládání s komunálním odpadem č. 

5/2014 

 

Ing. Řežábová - sdělila, že se jedná o vyhlášku, kterou se stanoví systém  

shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání 

a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území

 města  Plzně  včetně biologicky rozložitelné složky a včetně 

systému nakládání se stavebním odpadem. Dodala, že Rada MO 

 Plzeň  1 souhlasí se zněním návrhu novely a doporučuje ZMO 

Plzeň 1 schválit znění novely obecně závazné vyhlášky. 

Otevřela rozpravu. 

 

Ing. Rezek, Ph.D. - uvedl, že se jedná o vyhlášku, která je nyní projednávána napříč 

obvody, a větší obvody jsou zatím proti nebo nesouhlasily 

s úplným zněním. Dodal, že jsou ve vyhlášce kontroverzní 

usnesení, např. zrušení, že občané mohou zdarma vyvážet suť. 

Chápe, že systém lze snadno zneužít, jak je popisováno 

v důvodové zprávě, nicméně tohle by šlo určitě systémově 

vyřešit. Domnívá se, že tohle povede k dalším vícenákladům, 

protože někteří občané nebudou chtít za toto platit a bude 

vznikat např. černá skládka. 

 

Ing. Řežábová -  poděkovala a dodala, že má za to, že městské obvody tento

   návrh zatím schválily. Předala slovo Ing. Vítové. 

 

Ing. Vítová -     oznámila, že MO Plzeň 2 a 3 vyhlášku schválily. 

 

Ing. Řežábová - sdělila, že se zatím bude hlasovat pro tento návrh. Dotázala se, 

zda má někdo další dotazy. Jelikož tomu tak nebylo, přešlo se 

k hlasování. 

 

 

Usnesení bylo schváleno 18 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

5 členů ZMO Plzeň 1 bylo proti – Mgr. Daňková, p. Hagara, p. Heřman, p. Šefčík, Ing. Rezek 

2 členové ZMO Plzeň 1 se hlasování zdrželi – JUDr. Holý, PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

2 členové ZMO Plzeň 1 nebyli přítomni. 

 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 125 – schváleno 18 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1 

4 členové ZMO Plzeň 1 byli proti návrhu. 

2 členové ZMO Plzeň 1 se hlasování zdrželi. 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval. 

Bod 25)  Návrh novely vyhlášky o poplatku za komunální odpad č. 4/2014 

 

Ing. Řežábová - sdělila, že se jedná o vyhlášku, která stanoví poplatek komunální 

odpad vznikající na území města Plzně a otevřela rozpravu. 

Slova se ujal Václav Heřman. 

 

p. Heřman -    poděkoval za slovo a využil, že jsou zde na jednání přítomni 

   zástupci z Čisté Plzně s. r. o. Sdělil, že v roce 2015, kdy Čistá

   Plzeň s. r. o. vznikla, převzali do výpůjčky svozová auta od 

   jednotlivých firem, která zde dříve svážela komunální odpad.

   Zeptal se, kolik aut nyní využívají a kolik aut již vlastní. 

 

Ing. Šneberk -    sdělil, že v současné době mají 22 svozových aut, která jsou 

   stále v pachtu a vlastní auta nevlastní žádná. 

 

Ing. Řežábová -  poděkovala a poprosila, zda by se dotazy mohly týkat přímo 

   novely vyhlášky a požádala zástupce z Čisté Plzně s. r. o, zda by 

   zde mohli zůstat pro další případné dotazy. Zeptala se, zda 

   někdo další má otázky. Jelikož tomu tak nebylo, požádala   

                        o hlasovací tabulku. 

 

 

Usnesení bylo schváleno 18 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

4 členové ZMO Plzeň 1 byli proti – Mgr. Daňková, p. Hagara, p. Heřman, p.  Šefčík 

2 členové ZMO Plzeň 1 se hlasování zdrželi – PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA, Ing. Rezek, Ph.D. 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – JUDr. Holý 

2 členové ZMO Plzeň 1 nebyli přítomni. 

 

Návrh byl přijat. 

  

 

Odešel Mgr. Řehula a Mgr. Brabec. Počet přítomných členů ZMO Plzeň 1 je 23. 

 

 

Usnesení č. 126 – schváleno 22 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se hlasování zdržel. 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali. 

Bod 26)  Změna Jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

Ing. Řežábová -  oznámila, že se ruší původní jednací řád a schvaluje se nové

   znění Jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva MO

   Plzeň 1. Otevřela rozpravu. Nikdo se do rozpravy nehlásil, proto

   požádala o hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 22 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

1 člen ZMO Plzeň 1 se hlasování zdržel – p. Kesl 
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2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali – Mgr. Brabec, Mgr. Řehula 

2 členové ZMO Plzeň 1 nebyli přítomni. 

 

Návrh byl přijat. 

 

Dostavil se zpátky Mgr. Řehula. Počet přítomných členů ZMO Plzeň 1 je 24. 

 

 

Usnesení č. 127 – schváleno 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň se hlasování zdržel 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 27)  Změna Jednacího řádu Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

Ing. Řežábová -  otevřela rozpravu. Nikdo žádné dotazy neměl, a tak požádala

   o hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

1 člen ZMO Plzeň 1 se hlasování zdržel – p. Kesl 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – Mgr. Brabec, 

2 členové ZMO Plzeň 1 nebyli přítomni. 

 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 128 – schváleno 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali. 

Bod 28)  Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

Ing. Řežábová -  otevřela rozpravu k tomuto bodu. Do rozpravy se nikdo 

   nepřihlásil, a tak požádala o hlasovací tabulku. 

 

Usnesení bylo schváleno 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali – Mgr. Brabec, Ing. Bubeníčková 

2 členové ZMO Plzeň 1 nebyli přítomni. 

  

Návrh byl přijat. 

 

Dostavil se zpět Mgr. Brabec. Počet přítomných členů ZMO Plzeň 1 je 25. 

 

 

Usnesení č. 129 – schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1 

Bod 29)  Informativní zprávy 

 

 

Ing. Řežábová -  oznámila, že se jedná o tyto informativní zprávy: 

a) Aktuální výsledky přijímacího řízení k předškolnímu 

vzdělání ve školním roce 2019/2020 v MO Plzeň 1 

b) Organizace prázdninového provozu v mateřských školách 

MO Plzeň 1 ve školním roce 2018/2019 

c) Informativní zpráva o komunálních službách a údržbě zeleně 
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za I. pololetí 2019 

d) Anonymní dopis + stanovisko MO Plzeň 1 

e) Dopis Ing. Bohuslava Strejce + odpověď 

f) Přehled čerpání finančních prostředků z Fondu rezerv 

a rozvoje MO Plzeň 1 na akci Sportmanie Plzeň 2019 

 

     Otevřela rozpravu. Vzhledem k tomu, že nikdo žádné dotazy ani

     připomínky neměl, požádala o hlasovací tabulku. 

 

Usnesení bylo schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

2 členové ZMO Plzeň 1 nebyli přítomni. 

  

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Bod 30) Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé 

 

Mgr. Daňková - vznesla dotaz na zástupce Čisté Plzně s. r. o. Sdělila, že ji 

zaujalo sdělení o 22 autech v pachtu. Zeptala se, o jaká auta jde 

a za kolik Kč je mají měsíčně pronajatá. 

 

Ing. Horák -   sdělil, že pacht není jen samotný nájem automobilů, ale také

     nádob atd. Celková částka pachtu činí 43 mil. Kč bez DPH. 

 

Mgr. Daňková -  dále se dotázala, zda jako členové ZMO Plzeň 1 mohou 

     nahlédnout do  účetnictví. 

 

Ing. Horák -   sdělil, že pochopitelně mohou nahlédnout do výroční zprávy. 

 

Mgr. Daňková -  sdělila, že Čistá Plzeň, s. r. o. je ztrátová. Zeptala se kolik Kč 

     činí roční ztráty od svého vzniku. 

 

Ing. Horák - sdělil, že od svého založení byla Čistá Plzeň s. r. o. 

podfinancována, tudíž stále vyrovnávají ztráty. V současné době 

je ztrátová ve výši 23 mil Kč. Letos se pokusí ztrátu zkrátit 

a dostat se do plusových částek. 

 

p. Heřman - dotázal se, proč Čistá Plzeň, s. r. o. nevlastní vlastní vozový 

park. 

 

Ing. Horák -   sdělil, že pacht je do roku 2021. Dodal, že pro tento způsob se

   rozhodli proto, protože město stále nabývá počet dalších nádob 

                                   a v současné době dělají revitalizaci toho, aby dokázali zlepšit

   svozové trasy. Po této  optimalizaci mohou počítat s jiným 

   počtem vozů. 

 

Ing. Řežábová - poděkovala a vyzvala členy ZMO Plzeň 1 zda mají další dotazy. 

Jelikož tomu tak nebylo, předala slovo veřejnosti. 
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Občanka - dotázala se na nově vzniklá parkovací místa v Sokolovské ulici. 

Zeptala se, zda bylo nutné zničit travnatou plochu k vytvoření 

parkovacích míst. Nyní z bytu kouká jen do „betonu“ a na auta. 

 

p. Uhlík, MBA - sdělil, že tato akce s nově vzniklými parkovacími místy byla 

dlouhodobě plánovaná. Chápe její argumenty, ale zároveň chápe 

argumenty občanů, kteří neměli kde parkovat. Myslí si, že došlo 

ke kompromisu. 

 

Občanka - dodala, že na velkém parkovišti byla parkovací místa vždy a jde 

jen o lenost jiných občanů. 

 

Ing. Řežábová - poděkovala a předala slovo Mgr. Daňkové. 

 

Mgr. Daňková - dotázala se, zda proběhlo nějaké veřejné projednání týkající se 

výstavby tohoto nového parkoviště. 

 

Ing. Řežábová - sdělila, že ZMO Plzeň 1 tuto stavbu zařadilo do investičních 

akcí, které se investovaly z rozpočtu MO Plzeň 1. 

 

p. Heřman - sdělil, že se nestává často, aby se postavil za názor koalice, ale 

nyní ano. Sdělil, že v této oblasti má známé a musí se postavit za 

názor, že parkovací místa skutečně chybí. Myslí si, že na tomto 

místě MO Plzeň 1 vyhověl většině tím, že parkovací místa 

vystavil.  

 

Ing. Řežábová - poděkovala a sdělila, že má další dotaz od Ing. Ženíška ohledně 

zpochybnění důvěryhodnosti Mgr. Brabce. 

 

Ing. Ženíšek - sdělil, že se jedná o veřejný zájem a několikrát zde požádal, aby 

se zastupitelé zajímali o ulici Žlutická 2.  Při dnešním jednání je 

zmínka, že MO Plzeň 1 vede jednání s developerem o umístění 

parkovacích míst na zahradě bývalé mateřské školky. Z toho je 

zřejmé, že ho nikdo nevyslyšel, aby byl větší zájem o územní 

plánování. Při posledním jednání žádali s kolegy z Komenského 

ulice, aby se netunelovaly městské pozemky. Dodal, že zde při 

jiných jednáních ho Mgr. Brabec nezvěrohodnoval, že na něj 

podává trestní oznámení, která jsou nerelevantní, že státní 

zastupitelství oznámení odkládá. Je paradox, že státní 

zastupitelství říká, že zastupitelé mohou tunelovat a nikdo je za 

to nebude stíhat. Dodal, že na sídlištích chybí 4 000 parkovacích 

míst a dále se povolují nové výstavby domů. Kritizoval nové 

výstavby bytových domů a kostela. 

 

Ing. Řežábová - ohradila se vůči slovům Ing. Ženíška. Sdělila, že vedení MO 

Plzeň 1 nic takového neschvaluje a ani mu to nepřísluší. Slova 

se ujal Mgr. Brabec. 

 

Mgr. Brabec - oslovil všechny přítomné a sdělil, že nyní slyšeli projev někoho, 

kdo byl minulé volební období také zastupitel MO Plzeň 1 a na 
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dalším zastupitelstvu stále vystupuje. Tímto panu Ing. Ženíškovi 

sdělil, že se od něho nenechá urážet a trestní oznámení na něj 

podá on po domluvě s právníkem. Dále dal všem přítomným 

závazek, že  Ing. Ženíška již nikdy neosloví a přestává pro něj 

existovat a pokud bude nucen s Ing. Ženíškem jednat, bude 

s ním jednat jen jako s osobou. 

 

Mgr. Řehula - navázal na tématiku parkování a sdělil, že při posledním 

zasedání městského zastupitelstva bylo potvrzeno, že na 

konečné tramvaje č. 1 budou zřízeny další parkoviště. 

 

Ing. Řežábová - poděkovala a přešla na další dotaz. Ten se týkal Boleveckého 

rybníka. 

 

Občan - Sdělil, že z Boleveckého rybníka stále uniká voda. Dále, že 

ZMO Plzeň 1 schválilo výstavbu nových domů v ulici 

U Velkého rybníka. Řekl, že dokud zde domy nestály, bylo vše 

v pořádku. Nyní toto vysává vodu z Boleveckého rybníka a nová 

voda do něho nepřitýká. Proč s tím „Statek města Plzně“ nic 

nedělá. 

 

Ing. Řežábová -  sdělila, že je zde na zasedání přítomna Ing. Svobodová 

Kaiferová z MMP a předala jí slovo. 

 

Ing. Svobodová Kaiferová - vyjádřila se k výstavbě nových domů s tím, že tam byl problém 

s odvodem dešťových vod. Část vod byla odvedena do staré, 

původní kanalizace a Vodárna města Plzně tuto kanalizaci 

zaslepila, tudíž tudy žádná voda nedotýká. Sdělila, že voda 

z Boleveckého rybníka neodtéká, ale vysychá, což není 

způsobeno výstavbou nových domů. Do Boleveckého rybníka je 

minimální přítok a mnohem větší odpar. 

 

Ing. Řežábová - napomenula občana, aby nevykřikoval, že Ing. Svobodová 

Kaiferová zodpověděla na vše, co měla. Dále pak přešla na další 

dotaz, který se týkal stromů na sídlišti. 

 

Občanka - nejdříve se zeptala, kde se nachází šedý kontejner na aluminium 

a železo. 

 

Ing. Horák -  sdělil, že kontejnery se nachází mj. ve Žlutické ulici, vedle 

budovy ÚMO Plzeň 1, dále v Sokolovské ulici.   

 

Občanka -  sdělila, že pro Františkány střádali plechovky a peníze, ale že 

nyní si to Františkáni nezaslouží, tím pádem neví, kam 

nastřádané plechovky vyhodit. Dále dodala, že na MO Plzeň 1 

v souvislosti s rekonstrukcí plynovodu bylo vykáceno celkem 41 

stromů. Tento údaj je zkreslený, jen v bloku Sokolovské 127 – 

141 bylo pokáceno 20 stromů. Při provedení těchto prací byl 

poničen trávník, zbylá tráva se při seči „hobluje“ tak nízko, až 

lítá hlína. Při letních dnech se sekalo i přes to, že tráva byla 
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spálena. Dále sdělila, že při plánované výstavbě kostela má být 

vykáceno 21 vzrostlých stromů a poprosila, zda je toto 

racionální při stavu ekologické nouze. 

 

Ing. Řežábová -  poděkovala za příspěvek a sdělila, že podle informací, které má,

     je povinnost každý vykácený strom nahradit stromem novým

     a termín ještě neuplynul. Co se vybagrovaných úseků týče, ještě 

     veškeré plochy nepřevzali. Předala slovo paní Ryšavé, která 

     měla další dotaz. 

 

pí Ryšavá -  vznesla dotaz ohledně kácení stromů v Komenského 20. Zeptala 

se, proč zrovna tam a v tomhle období se kácení konalo, když 

zákon doporučuje tyto věci provádět v době od 1. listopadu do 

31. března, kdy je období vegetačního klidu a navíc pokud je 

dobře informována, zákon nerozlišuje rozdíl mezi vysazenými 

dřevinami a náletovými dřevinami. Podle pozůstalých pařízků 

měly především náletové javory v průměru cca 12 cm, což 

nejsou mladé stromy. Jelikož došlo k vykácení nejnižších pater 

vegetace, došlo tudíž ke zničení domovů ježků a zajíců. Ráda by 

na to, proč se tak dělo, znala odpověď. Mluvila se šéfem 

skupiny, který ji sdělil, že to bylo na výslovný příkaz paní 

starostky MO Plzeň 1 a jako důvod bylo uvedeno to, že 

obyvatelé z Komenského 20 potřebují vidět na velké parkoviště 

za Gerou. Ona sama na parkoviště přes koruny stromů nevidí. 

 

Ing. Řežábová -  odpověděla, že neví, kdo ji co na ulici říkal, nicméně dostala 

požadavek od občanů, že větve, které sahaly až na zem, tak by 

byli rádi, kdyby došlo k jejich tzv. provětvení. Další tyto akce 

budou prováděny až v době, kdy to zákon doporučuje. 

 

pí Ryšavá - reagovala na minulé zasedání ZMO Plzeň 1, kdy Mgr. Brabec 

ukončil diskuzi, leč se do ní hlásili další občané. Sdělila, že tito 

občané sem přišli ve svém volném čase a z vlastní vůle, aby 

řekli svůj názor. Dodala, že ZMO Plzeň 1 by tu mělo být pro 

občany a měl by jim poskytnout časový limit, aby svá přání 

a názory řekli. Dále dodala, že došlo k porušení jednacího řádu, 

kdy neumožnil občanům vystoupit. Podotkla, že komunisté 

alespoň dbají na zeleň. 

 

p. Heřman - v souvislosti na slova paní Ryšavé chtěl požádat o žádost 

o vykácení zmiňované zeleně a křovin. Obrátil se na vedení MO 

Plzeň 1 s apelem, aby nedopadli jak na Doubravce, kdy mají ve 

svém katastru tzv. skleněné peklo. Spojuje to s budovou 

bývalého Impulsu. Majitel, který to vlastnil, to opustil a minulý 

týden zde hořelo a stahují se tam bezdomovci. Požádal o řešení 

s majitelem, aby zjistil, co se s tím bude dít. 

 

Ing. Řežábová - sdělila, že ne všechny žádosti jsou písemné, ale že občané sami 

od sebe docházejí na úřad a svá přání a názory sdělují osobně. 

Sdělila, že s paní z Brněnské ulice, která přišla, jeli okamžitě na 
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Vinice osobně zjistit, oč žádá. Co se budovy bývalého Impulsu 

týče, budou o tom jednat. Požádala o další dotazy. Jelikož již 

žádné dotazy nebyly, poděkovala za účast a pozvala přítomné na 

připravované akce: 

 

 

12. 9. 2019 – Promenádní koncert TREMOLO – Park U Bazénu – 17.00 – 18.00 hod 

14. 9. 2019 – Bolevecké vinobraní – akce MO Plzeň 1 – 9.00 – 20.00 hod 

16. 9. 2019 – Pečení buřtů ve Čtyřlístku – akce MO Plzeň 1 – 15.00 – 17.00 hod – stacionář

           Čtyřlístek 

19. 9. 2019 – Promenádní koncert THE BOWŘE – Park U Bazénu – 17.00 – 18.00 hod 

2. 10. 2019 – Setkání s veřejností – Bílá Hora, restaurace V Hájí – 18.00 hod 

3. 10. 2019 – Hudba pro Lucinku – Saloon Roudná 

19. 10. 2019 – Z pohádky do pohádky – 16.00 hod 

31. 10. 2019 – Křesadlo 2019, DEPO 2015 – 17.00 hod 

6. 11. 2019 – Setkání s veřejností – Starobolevecká hospůdka – 18.00 hod 

20. 11. 2019 – Setkání s veřejností – U Rytíře Lochoty – 18.00 hod 

24. 11. 2019 – Rukodělný Jarmark – Bolevecká sokolovna – 10.00 hod 

3. 12. 2019 – Rozsvícení vánočního stromku – Park U Bazénu – 17.00 hod 
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Bod 31) Závěr 

 

Zasedání ZMO Plzeň 1 skončilo v 18:30 hod. 

 

Ing. Řežábová poděkovala přítomným za účast a pozvala na další zasedání ZMO Plzeň 1, 

které se uskuteční dne 4. prosince 2019 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala:   Bc. Eva Štádlerová 

Datum vyhotovení zápisu:  18. září 2019 
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            starostka MO Plzeň 1 
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