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   Z Á P I S 

Z 12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, konaného dne 25. 5. 2016 od 17:00 hodin 

ve společenském sále sídla občanského sdružení TOTEM-RDC, Kaznějovská 51, Plzeň 

 

 

Bod 1)  Zahájení 

 

 Dvanácté zasedání v tomto volebním období zahájil starosta MO Plzeň 1 Mgr. Miroslav 

Brabec v 17:00. Přivítal členy Zastupitelstva MO Plzeň 1, úředníky – tajemnici ÚMO Plzeň 1, 

vedoucí jednotlivých odborů ÚMO Plzeň 1, pracovnice organizačního odboru i přítomné 

spoluobčany.  

 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. 

  

 Mgr. Brabec, starosta MO Plzeň 1, oznámil, že dle prezenční listiny je na dnešním 

zasedání přítomno prozatím 24 členů Zastupitelstva MO Plzeň 1.  Bc. Ing. Kotora (25 přítomných 

členů) přijde se zpožděním. Jednání je tedy usnášeníschopné.  

 

Omluveni jsou členové Zastupitelstva MO Plzeň 1: 

Mgr. Radka Trylčová 

Bc. Tomáš Trnka 

 

 

Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu. 

 

Starosta uvedl, že ze zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 je pořizován zvukový záznam. 

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

Starosta konstatoval, 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. 
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Bod 2)  Jmenování ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise 

               

 Mgr. Brabec, starosta MO Plzeň 1, jmenoval ověřovatele zápisu z tohoto jednání, a to: 

 

p. Václav HEŘMAN, 

Ing. Dana STANKOVÁ  
 

 

Mgr. Brabec - konstatoval, že oba jmenovaní souhlasí. 

 
 

 

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

MO Plzeň 1: 

 

Ing. Vladislav BARTMAN, 

p. Libor KOJZAR,  

Mgr. Michal VOZOBULE. 
 

 

Mgr. Brabec - konstatoval, že všichni jmenovaní souhlasí. 

 

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

doplňující návrh.  

  Jelikož tomu tak nebylo, dal hlasovat o uvedeném návrhu. 

 

 

Návrh byl schválen všemi 24 přítomnými členy Zastupitelstva MO Plzeň 1.  

 

Starosta konstatoval, že tím byla zvolena návrhová komise, a požádal její členy, aby se ujali své 

práce.  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Brabec - seznámil přítomné s programem dnešního jednání, který je totožný s tím, 

který zastupitelé MO Plzeň 1 obdrželi v pozvánce. Pouze k bodu č. 11 je 

předložen materiál na stůl a k bodu č. 23 je předložen na stůl zápis           

ze zasedání Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 ze dne             

24. 5. 2016. 
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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 11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň l 

4. Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň l 

5. Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 

6. Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 

7. Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 

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

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

10. Vyřízení písemné interpelace člena Zastupitelstva MO Plzeň 1 

11.  Návrh změny Jednacího řádu ZMO Plzeň 1 – zveřejňování zápisů ze zasedání ZMO Plzeň 

1 na webových stránkách MO Plzeň 1; povinnost seznámit starostu, místostarosty MO 

Plzeň 1 a tajemnici ÚMO Plzeň 1 s návrhy usnesení 

12.      Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 12 – 17  

13.  Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 23 – 26 

14. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 společnosti Plzeň 2015, obecně 

prospěšná společnost, na realizaci projektu Festival světla 

15. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 společnosti MEDIA a.s. na dotisk 

publikace „Legenda Lochotín – Folk a country hudba v Plzni“ 

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

pro ZOO a BZ města Plzně na publikaci s pracovním názvem „ZOO Plzeň – 90 let“ 

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

pro Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvkovou organizaci, na akci AIDA pod širým 

nebem, v rámci projektu NOC S OPEROU 

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

pro 7. základní školu a mateřskou školu Plzeň, Brněnská 36, příspěvkovou organizaci, a 

17. základní školu a mateřskou školu Plzeň, Malická 1, příspěvkovou organizaci  

19. Prodloužení termínu vyúčtování dotace spolku Pěstuj prostor, z.s. 

20. Darování historického praporu Sboru dobrovolných hasičů Bolevec 

21. Návrh na finanční vypořádání v exekučním řízení: povinný E. M. G. Stadler, oprávněný: 

statutární město Plzeň 

22. Zařazení nových jmenovitých stavebních akcí do plánu staveb vlastní investiční výstavby 

MO Plzeň 1 pro rok 2016 

23. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1    

24. Informativní zprávy 

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

26. Závěr 

 

Mgr. Brabec - zeptal se, zda jsou ještě nějaké další připomínky k programu,                    

a jelikož se již nikdo nepřihlásil, ukončil rozpravu a nechal hlasovat         

o programu zasedání. (Před tímto hlasováním přišel Bc. Ing. Kotora, 

počet přítomných zastupitelů se zvýšil na 25). 

   

Program byl schválen všemi 25 přítomnými členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 
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Usnesení č. 213 - schváleno všemi 25 přítomnými členy ZMO Plzeň 1 

Bod 3) Kontrola plnění usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

Mgr. Brabec  - otevřel rozpravu, do níž se nikdo nepřihlásil, a proto nechal připravit 

hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno všemi 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 214 - schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 4)     Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 

 

Mgr. Brabec - otevřel rozpravu k bodu č. 4, vyzval k dotazu kolegyni Mgr. Jehličkovou; 

 

Mgr. Jehličková - pozdravila přítomné a chtěla by se k této zprávě zeptat na několik věcí. 

První z nich se týká bodu č. 139/2016, proč Rada MO Plzeň 1 

nesouhlasila s prodloužením výpůjčky;  

 

Mgr. Brabec - souhlasili jsme s prodloužením výpůjčky na dvě umělecká díla – Králíka    

a Orbitrek. U Kostky jsme nesouhlasili proto, že byly mnohé stížnosti      

na její technický stav, což jsme původně chtěli vyřešit přestěhováním     

do zahrady MÚSS. Tato zahrada se však bude předělávat, a proto jsme 

rozhodli v případě tohoto díla ukončit výpůjčku. Orbitrek se přesune         

na místo Kostky, protože bylo zjištěno špatné umístění; 

 

Mgr. Jehličková - další dotaz má k usnesení č. 141/2016 – schválení záměru uspořádat 

tradiční vzdělávací akce MO Plzeň 1 pro ZŠ a MŠ v rámci prevence 

kriminality. Kdo tyto akce pořádá? Mají nějakou návaznost, historii, 

opakují se?; 

  

Mgr. Brabec - dotaz zaznamenáme, odpovíme písemně; 

 

Mgr. Jehličková - dále se jedná o usnesení č. 168/2016 – nesouhlas s prodejem pozemků 

v k.ú. Bolevec, v zahrádkářské kolonii U Šídlováku. O jaký jde pozemek 

a proč RMO 1 s prodejem nesouhlasila?; 

 

p. Winkelhöfer - Majetková komise RMO 1 doporučila prodej neodsouhlasit, protože 

v minulosti byly obdobné žádosti odmítány, jednalo by se o precedent. 

Z tohoto důvodu byl prodej nedoporučen; 

  

Mgr. Jehličková - podá písemnou interpelaci na obě dotazovaná usnesení RMO 1                   

– č. 141/2016 a č. 168/2016. Poslední dotaz je k usnesení č. 171/2016       
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– neschválení pronájmu části pozemku v k.ú. Bolevec u křižovatky 

Gerská x Kralovická společnosti pekařství Malinová. Bude moci 

pekařství provozovat na nové trase, která je vytyčená Technickým 

úřadem MMP?; 

 

Ing. Brecík - v Majetkové komisi RMO 1 bylo akceptováno nesouhlasné stanovisko 

Technického úřadu MMP s pronájmem pozemku; 

 

Mgr. Brabec - Rada MO Plzeň 1 ve valné většině akceptuje zamítavé stanovisko 

Technického úřadu MMP a Majetkové komise RMO 1; 

  

Ing. Březina - v usneseních č. 152, 153 a 154/2016 jde o téměř 500 000 Kč                    

na prezentaci obvodu. Neznáme sledovanost ZAK TV, Plzeňské 1, tak 

tedy proč? Největší prezentaci nám udělají webové stránky, na nichž 

budou aktuální informace, a naše Plzeňská jednička. S poskytnutím těchto 

prostředků nesouhlasí; 

 

Mgr. Brabec - máme zcela opačný názor; 

  

p. Heřman - chtěl by se zeptat k usnesení RMO 1 č. 169/2016 – důvody výše 

nájemného 250 Kč za m
2
, z pohledu vymáhání takto vysoké pokuty; 

 

Ing. Brecík - stanovisko Majetkové komise RMO 1 vychází z toho, že respektuje 

usnesení RMO 1 č. 67 z roku 2014; 

 

p. Heřman - zpochybnil odůvodnění p. Winkelhöfera k dotazu na usnesení č. 168/2016 

ve smyslu, že to již stejně RMO 1 předtím takto neschválila; 

 

Mgr. Brabec - vysvětlil, že p. Winkelhöfer chtěl upozornit na precedent; 

 

p. Winkelhöfer - jedná se o žádosti různých zahrádkářských svazů, oni jsou nájemci 

pozemků a majitelé chatek. Takových oblastí je na obvodě několik. 

V okamžiku, kdy se rozhodne o prodeji v jedné oblasti, tak tuto situaci 

budeme řešit okamžitě někde jinde. Technické úřady MMP se k tomu 

stavěly vždy negativně, v tomto případě poprvé bylo kladné stanovisko. 

Přesto Majetková komise RMO 1 nedoporučila prodej; 

 

Mgr. Brabec - vzhledem k tomu, že se již nikdo další do diskuse nepřihlásil, ukončil 

rozpravu a nechal připravit tabulku na hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování – Ing. Ženíšek 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – Ing. Jan Kaňák, Ph.D. 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 215 - schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1  zdržel hlasování 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 5)       Zpráva o činnosti Mgr. Miroslava Brabce, starosty MO Plzeň 1 

 

Mgr. Brabec - zahájil diskuzi a vyzval k dotazu p. Heřmana; 

 

p. Heřman - zajímá ho účast na tiskové konferenci MS BIKE ACADEMY; 

 

Mgr. Brabec - před půl rokem jsme jednali s jedním z vůdců této skupiny bikerů, který 

chtěl na zemníku udělat bikrosovou školu, což již nyní není aktuální. Dle 

původních informací měl na této tiskové konferenci představovat vizi 

školy na Košutce; 

 

p. Heřman - dále by se chtěl zeptat na podnět ze zasedání ZMP, že MO Plzeň 1 

vstoupil do jednání o výstavbě nového kostela v Komenského ulici, 

přesto se nikde ve zprávách o činnosti tato jednání neobjevila; 

 

Mgr. Brabec - jednání byla aktuální v minulém a předminulém volebním období, kdy se 

na nás obrátili se záměrem, že by zde na obvodě udělali nejprve ekumenu. 

Poté jsme se účastnili jednání ještě za minulého biskupa, šlo konkrétně     

o nynější sídlo Františkánů. V té době šlo o velmi nejasné představy, 

k jejichž upřesnění již nedošlo. V současné době v tomto smyslu 

nejednáme; 

 

Mgr. Jehličková - zeptala se na jednání s pí. Paníkovou – Vlčkovou z politického hnutí Řád 

národa; 

 

Mgr. Brabec - pí. Paníková – Vlčková obchází politické představitele a seznamuje je 

s hnutím Řád národa, které bude v Plzni působit; 

 

Ing. Březina - zajímá ho výsledek jednání k řešení parkování a odstavování vozidel           

a možných regulačních opatření na území MO Plzeň 1; 

 

Mgr. Brabec - problém parkování a odstavování vozidel řešíme opakovaně. Snažíme se 

vygenerovat místa, která by mohla být uvolněna pro parkování. 

Problematika vozidel vykazujících prvky vraků je řešena na celoměstské 

úrovni i v rámci ÚMO Plzeň 1; 

 

Ing. Řežábová - problematiku je třeba rozdělit na dvě části. V prvé řadě jde o autovraky, 

u nichž se musíme řídit novelou zákona. Město připravuje novou 

metodiku za probíhajících jednání se zástupci jednotlivých obvodů. 

Metodika je téměř dokončena. Druhou částí jsou dlouhodobě odstavená 

vozidla, která nevykazují známky autovraků, což je mnohem složitější 

otázka k řešení, abychom je odstranili z parkovišť v našem obvodu. Až 

budeme mít k dispozici ucelenou zprávu, v níž shrneme všechny výsledky 

jednání, tak s ní zastupitele seznámíme; 
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Mgr. Vozobule - chtěl by se zeptat na jednání s Bc. Chalupným na téma mateřské školky; 

 

Mgr. Brabec - jednání inicioval Bc. Chalupný, na prvním jednání se sešli starostové 

všech obvodů, dnes se uskutečnilo další, na němž již zastupovala MO 

Plzeň 1 PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA. Náplní jednání je užší vztah mezi 

MO a mateřskými školkami; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - výsledkem dnešního jednání je shoda všech zúčastněných obvodů (MO 1, 

2, 3, Litice a Lhota) – nechceme mateřské školky metodicky vést, čili 

chceme, aby to nadále zůstalo pod MMP. Uvažujeme, že by na MO byla 

výběrová řízení na ředitelky; 

 

Mgr. Vozobule -  rozuměl prvotní úvaze, kdy MO coby zřizovatel MŠ chtěl mít větší 

pravomoci. To, že budeme dělat výběrové řízení na ředitelky, tak je pouze 

organizačně administrativní přesun, nebo půjde o jmenování ředitelky, 

stanovení platu atd., což v minulosti dělala RMP?; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - tyto otázky jsou zatím v jednání, nic konkrétního ještě nevíme. Nicméně 

systémové věci stanovené Statutem není možné přenést na obvody. 

Kompetence jsou nyní v jednání; 

 

Mgr. Brabec - vzhledem k tomu, že se nikdo další nepřihlásil do diskuse, nechal 

připravit tabulku na hlasování. 

   

Usnesení bylo schváleno 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování – Ing. Ženíšek 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – p. Heřman 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 216 - schváleno všemi 25 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 6) Zpráva o činnosti PhDr. Ivany Mádlové, Ph.D., MBA, 1. místostarostky MO 

Plzeň 1 

 

Mgr. Brabec - předal slovo kolegyni PhDr. Mádlové, Ph.D., MBA; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA  

-  otevřela rozpravu a vyzvala k prvnímu dotazu p. Heřmana; 

 

p. Heřman - chtěl by se zeptat na jednání z 2. 5. 2016 k problematice nově 

vybudované cyklostezky na Karlovarské ulici. Co je obsahem těchto 

jednání?; 
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PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA  

- v ulici Karlovarská byla vybudována smíšená trasa pro chodce a cyklisty, 

která ovšem neodpovídá projektové dokumentaci, protože chodník je      

o 20 cm užší. Řešíme nápravu stavu, jde o nebezpečné místo zejména pro 

chodce; 

 

Mgr. Brabec - žádné další dotazy již nebyly, a proto nechal připravit tabulku                  

na hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno všemi 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 217 - schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 7) Zpráva o činnosti Jiřího Uhlíka, MBA, místostarosty MO Plzeň 1 
 

p. Uhlík, MBA - pozdravil přítomné a otevřel rozpravu, do níž se však nikdo nepřihlásil,                        

a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

   

Usnesení bylo schváleno 24 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování – Ing. Ženíšek 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 218 - schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 8)  Zpráva o činnosti Jiřího Winkelhöfera, předsedy Kontrolního výboru 

Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

p. Winkelhöfer - pozdravil přítomné, požádal o dotazy a předal slovo Ing. Březinovi; 

Ing. Březina - chtěl by se zeptat na jednání z 14. 4. 2016 – výběrové řízení veřejné 

zakázky Sběr a odvoz komunálního a separovaného odpadu. Domníval se, 

že toto vše zajišťuje společnost Čistá Plzeň, s.r.o.; 

 

p. Winkelhöfer - jde o objekty, které jsou ve správě městského obvodu a které jsou z toho 

vyjmuty; 

Mgr. Brabec - ukončil rozpravu a nechal připravit hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 24 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování – Ing. Ženíšek 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 219 - schváleno 21 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 hlasoval proti návrhu 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali 

Bod 9)  Zpráva o činnosti Mgr. Štěpána Krňoula, předsedy Finančního výboru 

Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

Mgr. Krňoul - pozdravil přítomné a požádal o dotazy; 

Mgr. Brabec - protože se nikdo do diskuse nepřihlásil, ukončil rozpravu a nechal 

hlasovat. 

 

Usnesení bylo schváleno 21 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

1 člen ZMO Plzeň 1 hlasoval proti návrhu – p. Heřman 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování – Ing. Ženíšek 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali – Mgr. Vozobule, Mgr. Jehličková 

 

 

Usnesení č. 220 - schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1 

2 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování 

Bod 10)  Vyřízení písemné interpelace člena Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

Mgr. Brabec - otevřel k tomuto bodu rozpravu a předal slovo Ing. Bartmanovi; 

 

Ing. Bartman - chtěl by pouze poznamenat k usnesení, kterým darovalo Zastupitelstvo 

města Plzně statek U Matoušů památkářům s tím, že do roku 2010 zde 

bude vytvořen skanzen lidové architektury, že dle jeho názoru nebylo 

splněno. Překvapuje ho, že od nás chtějí peníze za pronájem, když statek 

dostali zadarmo; 

 

Mgr. Brabec - se stavem statku U Matoušů je také nespokojen, představoval si, že bude 

součástí komplexu zrekonstruované Bolevecké návsi. Přesto se zde 

provádí exkurze, výuky o venkovském životě, hospodaření atd. Statek 

dostal novou střechu, nicméně finance váznou na Ministerstvu kultury. 

S řediteli památkového ústavu v Plzni a taktéž v Budějovicích jednáme       

a situaci urgujeme; 

- nikdo další se již do diskuse nepřihlásil, a proto ukončil rozpravu a nechal 

hlasovat. 

 

Usnesení bylo schváleno 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

2 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování – p. Heřman, Ing. Ženíšek 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 221 – schváleno všemi 25 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 11)  Návrh změny Jednacího řádu ZMO Plzeň 1 – zveřejňování zápisu ze zasedání 

ZMO Plzeň 1 na webových stránkách MO Plzeň 1; povinnost seznámit starostu, 

místostarosty MO Plzeň 1 a tajemnici ÚMO Plzeň 1 s návrhy usnesení  

 

Mgr. Brabec - doplnil k bodu II. schvaluje v návrhu usnesení, že tučně zvýrazněný 

odstavec (3) bude na konci doplněn o větu: „Výjimku z této povinnosti 

tvoří návrhy usnesení, které jsou „předloženy na stůl“ bezprostředně 

před zasedáním ZMO Plzeň 1, a návrhy usnesení, které vyvstanou 

během zasedání ZMO Plzeň 1.“; 

- otevřel k materiálu rozpravu, nikdo se nepřihlásil, a proto bylo připraveno 

hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno všemi 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 222 - schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 12)  Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 12 - 17 

 

Mgr. Brabec - poděkoval kolegům pí. Šlajsové a p. Uhlíkovi, MBA za dnešní účast       

na zasedání ZMO Plzeň 1 vzhledem k probíhající rekonvalescenci             

a zmínil, že následující body programu bude uvádět místo p. Uhlíka, 

MBA; 

- otevřel rozpravu a k prvnímu dotazu vyzval Mgr. Jehličkovou; 

 

Mgr. Jehličková - chtěla by se zeptat na přílohu k rozpočtovému opatření č. 17 – provozní 

příspěvky vlastním příspěvkovým organizacím, kde u 87. MŠ jako jediné 

je obrovský nárůst finančních prostředků. Proč tomu tak je?; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - je to z důvodu plánované rekonstrukce prostor, která bude probíhat letos    

v létě; 

 

Mgr. Vozobule - plánované rekonstrukci rozumí, ale v tomto případě jde o provozní 

příspěvek. Jak se navýšení těchto finančních prostředků váže na provoz?; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - jedná se o vybavení třídy, která se bude rekonstruovat; 

 

Mgr. Brabec - ukončil rozpravu a nechal připravit hlasování. 

 

 

Usnesení bylo schváleno 24 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – Mgr. Vozobule 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 223 - schváleno 

Rozpočtové opatření č. 23 - schváleno 16 členy ZMO Plzeň 1 

8 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo proti návrhu 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

 

Rozpočtová opatření č. 24, 25 a 26 – schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

 

Bod 13)  Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 23 - 26 

 

Mgr. Brabec  - otevřel rozpravu a vyzval k dotazu Ing. Březinu;  

 

Ing. Březina - chtěl upozornit na to, že rozpočtové opatření č. 23 včera Finanční výbor 

ZMO Plzeň 1 neodsouhlasil. Navrhl tedy, aby bylo o rozpočtovém 

opatření č. 23 hlasováno zvlášť; 

 

p. Winkelhöfer - nesouhlasí s tím, aby se vydávaly tak vysoké finanční prostředky             

na mediální prezentace, a proto by nechal hlasovat zvlášť o položce        

na str. 1 u rozpočtového opatření č. 23 – nárůst ve výši 755 000 Kč. Dále 

se zeptal k rozpočtovému opatření č. 25 – u navýšení 5 430 000 Kč           

– stavební investice - jde pouze o přesun z přebytku na již schválené akce, 

nebo se jedná o nějaké nové?; 

Ing. Pojarová - v tomto případě jde o návaznost na materiál č. 22. Zde jsou akce, které 

byly schváleny pod čarou bez financí, a zároveň nově zařazené akce; 

p. Winkelhöfer - doporučil projednávat materiály obráceně; 

p. Heřman - v příloze k rozpočtovému opatření č. 25 je tabulka s rozpisem akcí vlastní 

investiční výstavby. U parkoviště Kaznějovská 54 – 60 jsme měli 

schválený rozpočet 90 000 Kč, nyní je nárůst na 590 000 Kč. U chodníku 

u Gery jsme měli 61 000 Kč, nyní máme 561 000 Kč. Jaký je důvod této 

změny?; 

 

Ing. Brecík - jedná se o akce, které byly pod čarou, tzn. nebyly zde finance, protože 

jsme potřebovali pokrýt akci zateplení a stavební akce v objektu 60. MŠ. 

V materiálu č. 22 to bude uvedeno, chodník v tabulce č. 1 – chodník 

k Duhovému hřišti, chodník Krašovská, parkoviště Kaznějovská              

– zvelebení místa po prodejním stánku. 50 000 Kč je samozřejmě pouze 

symbolická částka, podle zpracovaného rozpočtu je to cca 500 000 Kč. 

Upřesnění bude až po ukončení výběrových řízení, která mohou započít 

tehdy, až bude tato rozpočtová změna schválena a stavby definitivně 

finančně pokryty; 

Mgr. Brabec - ukončil rozpravu a zahájil hlasování o jednotlivých návrzích dle diskuse. 
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Hlasování o návrhu J. Winkelhöfera – vyjmout z RO č. 23 organizační odbor (navýšení 

755 000 Kč) a hlasovat odděleně: 

 

11 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro návrh 

11 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo proti návrhu – Mgr. Brabcová, Mgr. Brabec, p. Kojzar,         

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA, Ing. Stanková, Ing. Štěpán,                       

Mgr. et Mgr. Šuma, p. Trampota, p. Uhlík, MBA, p. Výborný,               

Mgr. Zarzycký 

3 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování – Ing. Kaňák, Ph.D., Mgr. Krňoul, p. Vágner 

Návrh nebyl přijat.  

 

Hlasování o návrhu Ing. Březiny – hlasovat odděleně o rozpočtovém opatření č. 23: 

 

23 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro návrh 

2 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování – Bc. Ing. Kotora., Mgr. Krňoul 

Návrh byl přijat.  

 

Hlasování o rozpočtovém opatření č. 23: 

 

16 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro návrh 

8 členů ZMO Plzeň 1 hlasoval proti návrhu – Ing. Bartman, Ing. Březina, p. Heřman,              

Mgr. Jehličková, pí. Štefanová, Mgr. Vozobule, p. Winkelhöfer,             

Ing. Ženíšek 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování – Bc. Ing. Kotora. 

Návrh byl přijat.  

 

Hlasování o zbývajících rozpočtových opatřeních č. 24, 25 a 26: 

 

24 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro návrh 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování – Ing. Ženíšek 

Návrh byl přijat.  

 

Usnesení č. 224 schváleno 19 členy ZMO Plzeň 1 

4 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali 

Bod 14)  Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 společnosti Plzeň 2015, 

obecně prospěšná společnost, na realizaci projektu Festival světla 
 

Mgr. Brabec - otevřel rozpravu a vyzval do diskuse Mgr. Vozobule; 

 

Mgr. Vozobule - nebude vzhledem ke svému členství ve správní radě Plzeň 2015 hlasovat; 

 

Mgr. Brabec - ze stejného důvodu nebude hlasovat; 

- ukončil rozpravu a nechal hlasovat. 
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Usnesení bylo schváleno 19 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

4 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování – Ing. Březina, p. Heřman, pí. Štefanová,               

Ing. Ženíšek 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali – Mgr. Brabec, Mgr. Vozobule 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 225 schváleno 17 členy ZMO Plzeň 1 

6 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo proti návrhu 

2 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování 

Bod 15)  Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 společnosti MEDIA a.s. 

na dotisk publikace „Legenda Lochotín – Folk a country hudba v Plzni“ 
 

Mgr. Brabec  - otevřel rozpravu a vyzval k dotazu Ing. Březinu; 

 

Ing. Březina - chtěl upozornit na skutečnost, že se jedná o další rozpočtové opatření, 

které Finanční výbor ZMO Plzeň 1 neschválil; 

 

p. Heřman - zeptal se, kolik bude publikací za 400 000 Kč?; 

 

Mgr. Brabec - bude to přes 3 000 publikací; 

- vzhledem k tomu, že další dotazy nebyly, ukončil rozpravu a nechal 

hlasovat. 

 

Usnesení bylo schváleno 17 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

6 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo proti návrhu – Ing. Březina, p. Heřman, Mgr. Jehličková,           

pí. Vítovcová, Mgr. Vozobule, p. Winkelhöfer 

2 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování – Bc. Ing. Kotora, Ing. Ženíšek  

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 226 schváleno 17 členy ZMO Plzeň 1 

2 členové ZMO Plzeň 1 hlasovali proti návrhu 

6 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování 

Bod 16)  Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města 

Plzně určených pro ZOO a BZ města Plzně na publikaci s pracovním názvem 

„ZOO Plzeň – 90 let“ 

 

Mgr. Brabec             - vyzval k příspěvku do diskuse Ing. Březinu; 

 

Ing. Březina - opět upozornil na zápis z Finančního výboru ZMO Plzeň 1, který 

Zastupitelstvu MO Plzeň 1 nedoporučil schválit rozpočtové opatření        

č. 19; 

 

Mgr. Brabec - ukončil rozpravu a nechal hlasovat. 
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Usnesení bylo schváleno 17 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

2 členové ZMO Plzeň 1 hlasovali proti návrhu – Ing. Březina, p. Heřman 

6 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování –Mgr. Jehličková, Bc. Ing. Kotora, pí.  Štefanová,      

pí. Vítovcová, Mgr. Vozobule, Ing. Ženíšek 

Návrh byl přijat. 

 

Pí. Šlajsová opustila jednání na následující dva body programu (č. 17 a 18). 

 

Usnesení č. 227 schváleno 16 členy ZMO Plzeň 1 

2 členové ZMO Plzeň 1 hlasovali proti návrhu 

6 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování 

Bod 17) Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně 

určených pro Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvkovou organizaci, na akci 

AIDA pod širým nebem, v rámci projektu NOC S OPEROU 
 

Mgr. Brabec - otevřel k materiálu rozpravu a vyzval k příspěvku Ing. Březinu; 

 

Ing. Březina - opět odkázal zastupitele na zápis z Finančního výboru ZMO Plzeň 1          

a zeptal se, kolik je v částce 1 100 000 Kč vstupenek pro obvod?; 

 

Mgr. Brabec  - nejdříve musí být materiál schválen a až poté budeme jednat                     

o vstupenkách; 

 

Ing. Březina  - pouze poznamenal, že mediální prezentace projektu předběhla hlasování   

o tomto materiálu na ZMO Plzeň 1; 

 

Mgr. Brabec - nikdo další se již do diskuse nepřihlásil, bylo připraveno hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 16 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

2 členové ZMO Plzeň 1 hlasovali proti návrhu – Ing. Březina, p. Heřman 

6 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování – Mgr. Jehličková, Bc. Ing. Kotora, pí. Štefanová,      

pí. Vítovcová, Mgr. Vozobule, Ing. Ženíšek 

Návrh byl přijat. 

 

Z dalších bodů jednání je omluven Mgr. Zarzycký, počet přítomných zastupitelů se snížil 

na 24.  

 

 

Usnesení č. 228 schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 18) Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně 

určených pro 7. základní školu a mateřskou školu Plzeň, Brněnská 36, 

příspěvkovou organizaci, a pro 17. základní školu a mateřskou školu Plzeň, 

Malická 1, příspěvkovou organizaci 
 

Mgr. Brabec - předal slovo PhDr. Mádlové, Ph.D., MBA; 
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PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - v tomto materiálu se jedná o 60 000 Kč pro zmíněné základní a mateřské 

školy vzhledem k tomu, že nám letos budou zajišťovat prázdninový 

provoz; 

Mgr. Brabec - otevřel rozpravu, do níž se však nikdo nepřihlásil, a proto nechal hlasovat. 

 

Usnesení bylo schváleno23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

Pí. Šlajsová se vrátila do jednacího sálu.  

 

Usnesení č. 229 schváleno 23 přítomnými členy ZMO Plzeň 1 

1 člen  ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 19) Prodloužení termínu vyúčtování individuální dotace spolku Pěstuj prostor, z.s. 
 

Mgr. Brabec - spolek Pěstuj prostor má během roku řadu menších akcí, požádal                  

o posunutí termínu vyúčtování dotace do 30. 11. 2016, protože ještě 

v říjnu organizuje akce; 

- otevřel rozpravu, do níž se nikdo nepřihlásil, a proto nechal hlasovat. 

 

Usnesení bylo schváleno 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování – Ing. Ženíšek 

Materiál byl přijat. 

 

Usnesení č. 230 schváleno 20 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 hlasoval proti návrhu 

3 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování 

Bod 20) Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě a vlastní darovací smlouvy, když 

předmětem vlastní darovací smlouvy je darování historického praporu                 

– slavnostní, plně vyšívané vlajky a dalších slavnostních a jiných s tím 

souvisejících předmětů Sboru dobrovolných hasičů Bolevec, IČ 45332401, se 

sídlem Bolevecká náves 20, Plzeň, u příležitosti 115 let existence sboru 
 

Mgr. Brabec - uvedl, že jde o částku 113 774 Kč a vyzval Ing. Březinu do diskuse; 

 

Ing. Březina - domníval se, že jde o jednu vlajku, nicméně dle rozpisu se jedná o dvě 

vlajky?; 

 

Mgr. Brabec - provedení je velmi dobře popsáno v příloze materiálu; 

- nikdo další se již do rozpravy nepřihlásil, bylo připraveno hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 20 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

1 člen ZMO Plzeň 1 hlasoval proti návrhu – pí. Vítovcová 

3 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování – Ing. Březina, Bc. Ing. Kotora, pí. Štefanová 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 231 schváleno 21 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali 

Bod 21) Návrh na finanční vypořádání v exekučním řízení : povinný E. M. G. Stadler, 

oprávněný statutární město Plzeň 
 

Mgr. Brabec - předal slovo PhDr. Mádlové, Ph.D., MBA; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - následující bod se týká exekučního řízení, kdy máme pohledávku 

1 346 250 Kč u společnosti VOSTA v. o. s. a následovníka E. M. G. 

Stadlera; 

 

Mgr. Brabec - otevřel rozpravu a vyzval Mgr. Jehličkovou; 

 

Mgr. Jehličková - rozumí důvodu, proč je preferovaná varianta přijetí návrhu na finanční 

vypořádání ve výši 600 000 Kč, nicméně dlužná částka je dvakrát vyšší 

než předložený návrh; 

 

Mgr. Stehlík - p. Stadler zde nemá žádná aktiva, která by byla postižitelná exekucí, 

nemá je ani v Německu, i zde je zadlužený. Do budoucna je prakticky 

nulová možnost, jak z něho dostat peníze. Vzhledem k věku p. Stadlera se 

neočekává změna v současném stavu. Doporučení tedy žádné není, 

nicméně tato varianta se jeví jako lepší. Je to návrh, který podal                

p. Stadler, takže navrhovaný finanční obnos bude mít k dispozici; 

 

Mgr. Brabec - ukončil rozpravu a nechal hlasovat. 

 

Usnesení bylo schváleno 21 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování – Ing. Bartman 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali – Mgr. Jehličková, Mgr. Vozobule 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 232 schváleno 23 přítomnými členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 22) Zařazení jmenovitých stavebních akcí do plánu staveb vlastní investiční 

výstavby MO Plzeň 1 pro rok 2016 
 

Mgr. Brabec - vyzval do diskuse Mgr. Jehličkovou; 

 

Mgr. Jehličková - v seznamu jmenovitých stavebních akcí opět není chodník Pod Všemi 

svatými. Zeptala se, kde je problém, proč akce stále ještě není zařazena?; 

 

Mgr. Brabec -  odpověděl, že stále nejsou vyřešené majetkové vztahy, a proto se chodník 

nemůže postavit; 
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Mgr. Jehličková - deklaroval obvod zájem na výstavbě tohoto chodníku zvlášť vzhledem 

k bezprostřední blízkosti přilehlé školy?; 

 

p. Uhlík, MBA - před rokem a půl se zúčastnil jednání mezi p. Kaprem a odbory MMP, 

včetně správců sítí. Apelovat by se mělo na ZMP, protože všichni 

deklarují, že ke shodě došlo a materiály se připravují na jednání 

Majetkové komise RMP, RMP a ZMP již asi 4 měsíce; 

 

Mgr. Brabec -  ukončil rozpravu a nechal připravit hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování – Ing. Ženíšek 

Materiál byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 233 schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 23) Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 
 

Mgr. Brabec - zápis ze zasedání Finančního výboru ZMO Plzeň 1 je předložen na stůl; 

- otevřel rozpravu, nikdo se nepřihlásil, a proto bylo připraveno hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování – Ing. Ženíšek 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 234 schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 24) Informativní zprávy  
 

Mgr. Brabec - otevřel rozpravu, do níž se nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat. 

 

Usnesení bylo schváleno 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování – Ing. Ženíšek 

Materiál byl přijat. 

 

 

 

Bod 25)  Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé 

 

Mgr. Brabec - k bodu náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 se nikdo          

do diskuse nepřihlásil, a proto přikročil k závěru zasedání ZMO Plzeň 1. 
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Bod 26)     Závěr 

Mgr. Brabec poděkoval všem přítomným za účast a za aktivní přístup. Na dalším zasedání 

Zastupitelstva MO Plzeň 1 se setkáme 22. 6. 2016. 

 

Mgr. Brabec ukončil zasedání a popřál všem hezký zbytek večera. 

 

Tím bylo zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 25. 5. 2016 ukončeno. 

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 skončilo v 18:05. 

 

 

Zapsala:   Bc. Adéla Vacková 

Datum vyhotovení zápisu:  31. května 2016 

 

 

Příloha:    

Přehled usnesení 

 

 

                                                                                                         Mgr. Miroslav BRABEC                   

                                                                   starosta MO Plzeň 1 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA 

                                                                                               1. místostarostka MO Plzeň 1 

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

p. Václav HEŘMAN                       Ing. Dana STANKOVÁ 


