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   Z Á P I S 

Z 13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, konaného dne 22. 6. 2016 od 17:00 hodin 

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

Kaznějovská 51, Plzeň 

 

 

Bod 1)  Zahájení 

 

 Třinácté 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, mezi nimiž byl p. poslanec J. Valenta. 

 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 všech 27 členů Zastupitelstva MO Plzeň 1. Jednání je tedy usnášeníschopné.  

 

Omluven nebyl žádný člen Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

 

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, pouze p. Heřman si vyjasňoval určité nejasnosti se sekretariátem ÚMO 

Plzeň 1.  
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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: 

 

Mgr. Radka TRYLČOVÁ, 

p. Pavel TRAMPOTA 
 

 

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,  

Ing. Jan ŠTĚPÁN. 
 

 

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 27 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 oproti 

předloženému programu v pozvánce doznal změn. Bod č. 21 je stažen 

z programu a bude předložen až na zasedání ZMO Plzeň 1 v září. K bodu 

č. 28 byl předložen zápis ze zasedání Finančního výboru, který se konal 

v pondělí 20. 6. 2016. Bod č. 31 je předložen na stůl, jedná se                    

o Poskytnutí peněžitého daru společnosti Gymnázium Františka Křižíka   

a základní škola, s.r.o.  

 



 3 

Program je tedy následující: 

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise 

2. Schválení programu jednání  

3. Kontrola plnění usnesení z 12. 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. Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31.3.2016 

11. Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 

12. Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sociální oblasti 

13. Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové 

činnosti, na aktivity volného času a kultury nebo jinak veřejně prospěšné účely 

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

pro Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně 

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

pro Boleveckou základní školu Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkovou organizaci 

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

pro Městskou policii Plzeň 

17. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 Regionální hospodářské komoře 

Plzeňského kraje na Soutěžní den technických dovedností 

18. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 Sdružení sportovních klubů 

Bolevec na nájem sportoviště 

19. Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP 

určených pro KŘTÚ – SVSMP – koncepce dopravního inženýrství na úhradu projektové 

dokumentace pro přepojení kamerového systému provozovaného MO Plzeň 1                  

do městského kamerového systému 

20. Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP 

určených pro KŘTÚ – SVSMP – koncepce dopravního inženýrství na dofinancování 

realizace kamerových bodů v parku U Bazénu a u křižovatky ulic Na Roudné x Plánská 

(Na Roudné 2) 

21. Zadání dodatečných stavebních prací v JŘBÚ a uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě      

o dílo č. 2015/004686 – staženo z programu 
22. Návrh nového Územního plánu Plzeň 

23. Zpracování regulačních plánů a územních studií 

24. Návrh změny vyhlášky města Plzně o stanovení koeficientů pro výpočet daně                    

z nemovitých věcí v roce 2017 

25. Novela vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

26. Vyjmutí objektu u Seneckého rybníka z trvalé správy MO Plzeň 1  

27. Vyhlášení architektonické soutěže na proměnu vnitrobloku Krašovská v Plzni 

28. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1    

29. Informativní zprávy 

30. Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 č. 36; 43 
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31. Poskytnutí peněžitého daru společnosti Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, 

s.r.o. 

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

33. 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.  

   

Program byl schválen všemi 27 přítomnými členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

 

 

Usnesení č. 235 - schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali 

Bod 3) Kontrola plnění usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

Mgr. Brabec  - předal slovo p. Winkelhöferovi, který požádal o dotazy; 

- do rozpravy se nikdo nepřihlásil, a proto nechal připravit hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 236 - schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

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 bod                   

č. 221/2016, kdy RMO Plzeň 1 schválila výjimku z počtu dětí ve třídě 

mateřské školy. O jakou mateřskou školu se jedná a výjimka bude do 

kolika dětí ve třídě?;  

 

Mgr. Brabec - vyzval k odpovědi PhDr. Mádlovou, Ph.D., MBA; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - jedná se o každoroční žádost na MMP a týká se to všech školek, a to z 25       

na 28 dětí; 

 

Mgr. Brabec - k dalšímu dotazu vyzval Mgr. Vozobule; 

  

Mgr. Vozobule - pozdravil přítomné a chtěl by se zeptat na usnesení č. 217/2016, v němž 

se jedná o stánek na rampě Boleveckého rybníka. V minulosti se zde 
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řešily určité spory. Mohl by někdo popsat situaci, v níž se nyní tato kauza 

nachází?; 

 

Mgr. Brabec - pouze připomněl, že p. Svatoš se stal na základě kupní smlouvy            

z 23. 7. 2013 uzavřené s p. Peterkou vlastníkem prodejního stánku 

s občerstvením. Dosud tento stánek užívá a provozuje bez právního 

vztahu. Záměrem p. Svatoše je odstranit z výše uvedeného pozemku 

stavbu a nahradit ji novou stavbou objektu občerstvení. Podkladem pro 

realizaci stánku na občerstvení bude projektová dokumentace, kterou 

pořídil MO Plzeň 1 a jejímž použitím bude uzavřena tzv. podlicenční 

smlouva. Věří, že v příštím roce již bude stánek takový, jaký jsme ho 

chtěli mít již před několika lety;  

 

Mgr. Vozobule - MO Plzeň 1 tedy postupuje ve shodě s provozovatelem? Druhou otázkou 

je, zda všechny spory ohledně vystěhování, resp. výpovědi z nájmu už 

jsou dokončeny? Zaznamenal prvoinstanční rozhodnutí, proto se na to 

v tomto kontextu ptá – jak to souvisí s tímto usnesením Rady MO Plzeň 

1?; 

  

Mgr. Brabec - spory stále probíhají. Vyzval k doplnění dotazu Ing. Brecíka; 

 

Ing. Brecík - jedná se o formu podlicenční smlouvy, kde je uvedeno 12 100 Kč. 

Majetková komise dala kladné stanovisko, Technické úřady MMP taktéž. 

Na tomto pozemku se nenachází žádné sítě v majetku OSI, ani města 

Plzně. Je tam sloup nízkého napětí, a aby tam vzniklo podle námi 

zadaného projektu občerstvovací zařízení důstojného charakteru, tak je 

tam zmínka obohacení po dobu nepromlčitelnosti, tzv. bezdůvodné 

obohacení; 

 

Mgr. Vozobule - chtěl doplnění ohledně vypořádání; 

 

Mgr. Brabec - předal slovo tajemnici ÚMO Plzeň 1; 

 

Ing. Řežábová - dle materiálu řekla, že byla podána určující žaloba. Rada MO Plzeň 1 

schválila záměr výstavby objektu služeb, MO Plzeň 1 dal výpověď 

z tohoto pozemku. V březnu 2013 bylo právním odborem MMP sděleno, 

že p. Václav Peterka podal žalobu k určení existence věcného břemene 

práva stavby pro stavby bez čísla popisného na pozemcích v k.ú. Bolevec. 

Žaloba byla podána k Okresnímu soudu Plzeň - město.  P. Peterka 

prodejní stánek na základě kupní smlouvy ze dne 23. 7. 2013 prodal        

p. Svatošovi, účinky vkladu do KN k 29. 7. 2013. V září 2013 také došlo 

ze strany p. Peterky ke zpětvzetí výše uvedené žaloby. Následně prodejní 

stánek částečně vyhořel. Současný vlastník p. Svatoš prodejní stánek 

s občerstvením užívá a provozuje bez právního vztahu k městským 

pozemkům, nemá uzavřenou nájemní smlouvu. O její uzavření nebylo 

z jeho strany požádáno. Okresnímu soudu Plzeň - město byla                   

p. Svatošem, v zastoupení JUDr. K. Palečka, doručena 30. 1. 2014 žaloba 
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proti statutárnímu městu Plzeň na určení vlastnického práva. P. Svatoš 

nadále prodejní stánek užívá a provozuje, což dokazují pravidelné 

kontroly. Ohledně výše popsané situace byly učiněny dotazy na SVS MP 

a bylo doporučeno vyčkat na rozhodnutí soudu. V případě, že bude 

potvrzeno, že předmětné pozemky náleží městu, vymáhat bezdůvodné 

obohacení. 9. 12. 2014 se nařízené soudní jednání nekonalo, usnesením 

bylo řízení zastaveno z důvodu zpětvzetí žaloby. Po celou tu dobu on 

městu platí jakýsi nájem, jak jsme zjistili na SVS MP. Pravděpodobně 

proto, aby se nemohlo říci, že neplatí. Rada MO Plzeň 1 se tímto 

usnesením pokouší celou záležitost napravit s tím, že o tom bude 

rozhodovat Rada města Plzně;   

 

Mgr. Brabec - k dalšímu dotazu vyzval p. Heřmana; 

  

p. Heřman - chtěl by využít tohoto bodu k dotazu, který se netýká přímo Radou 

předkládané zprávy, nicméně velmi vážně s prací a prezentací Rady MO 

Plzeň 1 souvisí. Jistě celá řada z přítomných zastupitelů, stejně jako on, 

v minulých dnech v médiích zaznamenala informace o zatím 

nepravomocném rozsudku odsuzujícím p. radního obvodu Plzeň 1          

p. Zarzyckého k trestu odnětí svobody v trvání čtyř měsíců s podmíněným 

odkladem na 14 měsíců. Během zastupitelské praxe na MO Plzeň 1 se 

s trestním obviněním či odsouzením radního obvodu setkáváme již po 

několikáté. Ve volebním období 2006 až 2010 to byl radní za ODS Petr 

Tofl, hned v tom následujícím období 2010 – 2014 p. radní Radek Mráz, 

taktéž z ODS. Oba dva na své posty radního okamžitě rezignovali.         

Na dnešním zasedání tedy očekával bod předložený Radou MO Plzeň 1 

nebo hnutím ANO 2011, či samotným p. radním, který by tento současný 

a dle jeho názoru závadný stav v personálním složení Rady MO Plzeň 1 

řešil. Bohužel se tak neděje. Tento dotaz pokládá z důvodu, že je pro 

občany nepřijatelné, aby ve vedení obvodu zastával tento významný post 

člověk s takto sníženým morálním kreditem. Zeptal se Mgr. Zarzyckého, 

zda v nejbližší době rezignuje na post radního MO Plzeň 1?; 

 

Mgr. Brabec - předal slovo Mgr. Zarzyckému; 

 

Mgr. Zarzycký - toto konstatování ho mrzí, avšak uvedl by k tomu pouze to, co již jednou 

bylo řečeno v médiích, jak se k tomu staví hnutí ANO 2011. Považuje to 

za soukromou záležitost. V souvislosti s výkonem funkce se nedopustil 

ničeho nezákonného. Dokonce je přesvědčený, že se nedopustil ničeho 

nezákonného ani v prvoinstančním rozhodnutí, které jste zaznamenali. 

Chtěl by ještě říci, aby nebylo tak důvěřováno médiím, protože všechno 

není pravda. To, co deklaroval, tak platí. Sice byl připraven, že se toto 

bude odehrávat až na Zastupitelstvu města Plzně, ale za sebe může říci,   

že pokud bude rozsudek pravomocný, tak se k tomu postaví čelem. Ale 

teď nebude obhajovat něco, co se ani na národní platformě nenosí. Každý 

jistě ví, že se využívá všech opravných prostředků; 
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Mgr. Brabec - předal slovo PhDr. Mádlové, Ph.D., MBA; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - chtěla by k tomu krátce poznamenat jako předsedkyně klubu zastupitelů    

a předsedkyně místní organizace na obvodě, že dokud není rozsudek 

pravomocný, tak není důvod k tomu, aby Mgr. Roman Zarzycký 

odstupoval ze své funkce; 

 

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

rozpravu a nechal připravit tabulku na hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 237 - schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 zdržel hlasování 

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

 

Mgr. Brabec - zahájil diskuzi a vyzval k dotazu Mgr. Jehličkovou; 

 

Mgr. Jehličková - zajímá ji jednání z 6. 6. 2016 s p. Hlávkou na téma uměleckých děl         

na území městského obvodu; 

 

Mgr. Brabec - zeptal se Mgr. Jehličkové, zda zná osobně p. Hlávku. Vzhledem k tomu, 

že tomu tak nebylo, tak odpověděl, že ÚMO 1 s ním již má zkušenosti,     

a osobně s ním jednal o „Králíkovi“, kterého p. Hlávka označil za démona 

a vedení obvodu za šíření satanismu, když rozhodlo o umístění tohoto 

díla; 

- nikdo další se již do diskuse nepřihlásil, a proto nechal hlasovat. 

   

Usnesení bylo schváleno 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 238 - schváleno všemi 27 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 Mgr. Vozobule; 
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Mgr. Vozobule - chtěl by se zeptat na jednání z 20. 5. 2016 s náměstkem SVS MP          

Ing. Petrlíkem a Ing. Vohradským týkající se parkování v ulici Toužimská 

v návaznosti na projekt Krašovská. Co bylo na tomto jednání řešeno? 

- dále se zajímá o dvě jednání týkající se regulačních plánů a studií z 24. 5. 

a 9. 6. 2016. Vyplývá usnesení, které je zde dnes předloženo, z těchto 

jednání, nebo bylo řešeno s ÚKR MP a dalšími účastníky něco jiného?; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA  

- schůzka z 20. 5. 2016 se týkala toho, že v jedné části budou upravovat 

zídku u panelového domu, která se bortí. Bylo nutné si vyjasnit, zda by 

to mělo být součástí architektonické soutěže, nebo by bylo možné opravu 

provést odděleně. Bylo domluveno, že si opravu zadají po vlastní ose. Až 

budou mít návrhy, tak nám je předloží; 

- druhý dotaz se týká regulačních plánů, schůzky se účastnili i Ing. Ženíšek 

a Ing. Březina. Byl projednáván územní plán a možnosti regulačních 

plánů, kde by na sídlištích mohly a měly být, jaká jsou zde úskalí. 

Jednalo se tedy o komplexní schůzku k regulačním plánům. Jedna 

schůzka vznikla na žádost Ing. Ženíška a pochopitelně z toho vyplývá      

i návrh usnesení, kdy Ing. Ženíšek požádal o předložení tohoto bodu; 

 

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

na hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno všemi 27 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 239 - schváleno 26 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 a vyzval Mgr. Jehličkovou; 

 

Mgr. Jehličková - chtěla by se zeptat na schůzku ze dne 7. 6. 2016 s Prof. Kreuzbergem      

na téma provozu Biomedicínského centra Lékařské fakulty v Plzni. Jak je 

vedení našeho obvodu nápomocno při řešení provozu tohoto centra?; 

 

p. Uhlík, MBA - vedení obvodu není nápomocno při řešení provozu centra, spíše ho 

zajímalo, jak funguje, protože v době, kdy se centrum připravovalo, tak 

jsme byli velmi nápomocni, protože jsme ho chtěli mít na území MO 

Plzeň 1. Jednalo se spíše o informativní schůzku k projektům, které 

Biomedicínské centrum řeší; 

 - k dalšímu dotazu vyzval p. Heřmana; 
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p. Heřman - chtěl by se zeptat na jednání z 1. 6. 2016 s Ing. Řežábkem z Povodí 

Vltavy. Bylo by možné přiblížit, co se bude provádět za protipovodňová 

opatření na území MO Plzeň 1?; 

 

p. Uhlík, MBA - v prvé řadě bylo řešeno, jak je Povodí Vltavy spokojeno s několik let 

starým protipovodňovým opatřením v místě přemostění řeky Berounky, 

s vytvořením nového umělého koryta. Dále se jednalo o budoucí situaci 

ve městě, protože je městem připravována nová skupina, v níž budou 

zástupci městských obvodů, města Plzně, Technických a jiných úřadů, 

která by měla konkretizovat budoucí protipovodňová opatření, jež se 

budou ve městě dělat. Tato problematika ho zajímá již delší dobu, řešilo 

se taktéž, co by bylo možné udělat pro obyvatele Roudné v budoucnosti 

z rozpočtu města Plzně. Konkrétní závěry není možné říci, protože 

expertní skupina teprve vznikne, a předpokládá, že bude mít k dispozici 

vyhodnocení až na konci příštího roku; 

 

Mgr. Brabec - další přihlášení do diskuse již nebyli, a proto nechal připravit hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 240 - schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

2 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování 

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

Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

p. Winkelhöfer - požádal o dotazy a předal slovo Mgr. Jehličkové; 

Mgr. Jehličková - chtěla by se zeptat na dvě věci. První z nich se týká 7. 6. 2016, a to 

kontroly okolí řeky Mže. O jaké konkrétní možné překážky v zátopovém 

území se jedná? 

- dále jde o 9. 6. 2016 – Stará Košutka, kontrola odstavených vozidel 

v ulici Karlovarská a nákladních vozidel v Kotíkovské ulici. Jak se při 

této kontrole postupuje a co po ní následuje?; 

 

p. Winkelhöfer - první dotaz navazuje na to, o čem hovořil před chvílí p. místostarosta 

Uhlík, MBA. Město v těchto oblastech kontroluje, zda nejsou překážky, 

které by při případné povodni mohly znamenat zvýšení nebezpečí nebo 

větší škody (např. nelegálně vzniklé ploty apod.). Tuto kontrolu provedl 

s K. Szikszayem v oblasti Roudné proto, že se několikrát při povodních 

účastnil a tato problematika ho zajímá; 

 - kontrola vozidel souvisí s jeho členstvím v pracovní skupině, která se 

týká odstavených vozidel a řeší podobné problémy jako nákladní vozidla, 

jež jsou odstavována na místech, která pro ně nejsou určená. Poděkoval 

úřadu, protože např. v ulici Kotíkovská se podařilo díky práci úřadu          
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a městské policie tato vozidla odstranit. V případě ulice Karlovarské již 

není možné být tak pozitivní, ale na problému se v těchto 

problematických lokalitách pracuje; 

Mgr. Brabec - poděkoval předsedovi Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1 za jeho 

iniciativu při řešení problému nejen autovraků, ale i uvolnění výše 

zmíněných lokalit pro parkování. Nastartoval tím proces, který probíhá     

a bude mít jistě patřičný vývoj.  

Usnesení bylo schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

2 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování – pí. Vítovcová, Ing. Ženíšek 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 241 - schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

3 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 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

3 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali – p. Heřman, Mgr. Vozobule, Mgr. Jehličková 

 

 

Usnesení č. 242 - schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 10)  Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2016 

 

Mgr. Brabec - na následující dva body předal slovo p. Uhlíkovi, MBA; 

 

p. Uhlík, MBA - předkládán je tradiční materiál rozbor hospodaření za první čtvrtletí 

tohoto roku; 

 - otevřel rozpravu, do níž se však nikdo nepřihlásil, a proto nechal připravit 

tabulku na hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 243 – schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 11)  Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016  

 

p. Uhlík, MBA - dalším materiálem jsou rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 č. 29    

– 35; 

 - otevřel rozpravu a vyzval ke slovu Mgr. Jehličkovou; 

 

Mgr. Jehličková - chtěla by se zeptat v příloze k rozpočtovému opatření – Finanční odbor     

– rozpis závazného ukazatele rozpočtu, na straně 1 a 2. Co je to                 

za organizaci, která se jmenuje IREPOST s.r.o., Praha?; 

 

p. Uhlík, MBA - požádal o upřesnění dotazu – jedná se o přílohu k rozpočtovému opatření 

č. 32, kde jsou schválené dotace, které byly projednávány na minulém 

zasedání ZMO Plzeň 1. Nyní není schopen odpovědět, komu byla dotace 

přidělena, nicméně to bylo součástí programu minulého zasedání 

Zastupitelstva MO Plzeň 1, a to včetně důvodových zpráv a návrhu 

komise pro rozdělování dotací, která to taktéž schvalovala; 

 

Mgr. Jehličková - avizovala, že ke svému dotazu podá písemnou interpelaci; 

 

p. Uhlík, MBA  - ukončil rozpravu k tomuto bodu a požádal o připravení tabulky               

na hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 244 - schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 12)  Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sociální oblasti 

 

Mgr. Brabec - otevřel rozpravu, do níž se nikdo nepřihlásil, a proto bylo připraveno 

hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

Z následujících bodů jednání je omluven Bc. Trnka, počet přítomných zastupitelů se tedy 

snížil na 26.  
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Usnesení č. 245 – schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 13)  Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné     

a zájmové činnosti, na aktivity volného času a kultury nebo jinak veřejně 

prospěšné účely 

 

Mgr. Brabec  - vzhledem k tomu, že se opět nikdo do rozpravy nepřihlásil, nechal 

připravit tabulku na hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat.  

 

 

Usnesení č. 246 schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 14)  Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně 

určených pro Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně 
 

Mgr. Brabec - na následující tři body předal slovo p. Uhlíkovi, MBA; 

 

p. Uhlík, MBA - opět máme předložen standardní materiál, jedná se o převod 150 000 Kč 

do Odboru sociálních služeb na akce Hodíme se do pohody, špacírujem 

kolem vody a Potkali se na Divokém západě; 

 - k dotazu se nikdo nepřihlásil, a proto nechal hlasovat. 

 

Usnesení bylo schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 247 schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 15)  Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně 

určených pro Boleveckou základní školu Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkovou 

organizaci 
 

p. Uhlík, MBA  - v tomto materiálu se jedná o převod 50 000 Kč, účelovou dotaci pro 

Boleveckou základní školu na výpomoc při opravě schodiště; 

 - do rozpravy se nikdo nepřihlásil, bylo připraveno hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

 1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – Mgr. Brabec 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 248 schváleno všemi 26 členy ZMO Plzeň 1 

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

Plzně určených pro Městskou policii Plzeň 

 

p. Uhlík, MBA         - v tomto bodě jde o převod ve výši 50 250 Kč z rozpočtu MO Plzeň 1       

do rozpočtu Městské policie na projekt Plzeňské senior akademie dle 

přílohy č. 1 materiálu; 

 -   k dotazu se nikdo nepřihlásil, proto bylo přistoupeno rovnou k hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno všemi 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 249 schváleno 18 členy ZMO Plzeň 1 

7 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 17) Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 Regionální hospodářské 

komoře Plzeňského kraje na Soutěžní den technických dovedností 
 

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

 

Mgr. Vozobule - doteď, když grantová komise předkládala výstupy, tak byly respektovány 

RMO a ZMO Plzeň 1. Proč je to v tomto případě jinak? Pokud se nemýlí, 

tak se komise v této otázce neusnesla na žádném závěru. Proč se RMO 

rozhodla jinak? Když si čte zápis, tak u rozhodnutí vidí 6 hlasů, 4 se 

zdrželi. Jedná se o komisi, pokud má něco doporučovat, tak tomu musí 

být nadpoloviční většinou všech svých členů, kterých je v tom případě 13, 

což by znamenalo, že by muselo být usnesení přijato 7 členy, nikoliv 

pouze 6. Komise tedy v tomto případě nedošla k závěru. Proč se 

nejednalo dále, když tím docházíme k rozporu?; 

 

p. Uhlík, MBA  - Mgr. Brabec se této komise vzhledem k pracovnímu vytížení nemohl 

účastnit. Tajemnice komise Ing. Levová přišla oznámit, že v jednacím 

řádu komise se rozhoduje prostou většinou, nikoliv nadpoloviční většinou 

všech členů. Komise tedy usnesení přijala; 

 

Mgr. Vozobule  - doplnil, že v tom případě je výše uvedený jednací řád v rozporu se 

zákonem o obcích, protože ten říká, že komise musí rozhodovat většinou 

všech svých členů, tedy absolutní většinou, čili minimálně 7 hlasy.  

Nikoliv prostou většinou. Pokud má jednací řád toto ustanovení, tak je 

v rozporu se zákonem, a proto na to upozorňuje. Nepovažoval to             

za doporučení komise a udivoval se nad tím, že návrh došel až do ZMO 

Plzeň 1; 

 

Mgr. Brabec - poděkoval za upozornění a přislíbil, že bude zjednána náprava; 

- předal slovo Mgr. Trylčové; 
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Mgr. Trylčová - pouze poznamenala, že se zdrží hlasování; 

 

Mgr. Brabec - nikdo další se již se svým dotazem nepřihlásil, a proto požádal o tabulku 

na hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 18 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

7 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování – Ing. Březina, p. Heřman, Mgr. Jehličková,               

pí. Štefanová, Mgr. Trylčová, Mgr. Vozobule, 

Ing. Ženíšek 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – Mgr. Zarzycký 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 250 schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali 

Bod 18) Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu MO Plzeň 1 Sdružení sportovních 

klubů Bolevec na nájem sportoviště 
 

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

rovnou k hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 24 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali – Ing. Kaňák, Ph.D., Mgr. Zarzycký 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 251 schváleno 23 přítomnými členy ZMO Plzeň 1 

3 členové  ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování 

Bod 19) Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu 

MMP určených pro KŘTÚ – SVSMP – koncepce dopravního inženýrství           

na úhradu projektové dokumentace pro přepojení kamerového systému 

provozovaného MO Plzeň 1 do městského kamerového systému 
 

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

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

- uvedla, že následující bod se týká účelového převodu finančních 

prostředků ve výši 500 000 Kč z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP 

pro SVS MP na úhradu projektové dokumentace na sloučení stávajícího 

kamerového systému na obvodě se systémem celoměstským, protože 

z odborného hlediska je problém jak v kamerách, tak v přenosu, a proto 

je třeba zpracovat projektovou dokumentaci; 

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

 

Usnesení bylo schváleno 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

3 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování – Mgr. Jehličková, Mgr. Vozobule, pí. Vítovcová 

Materiál byl přijat. 
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Usnesení č. 252 schváleno 21 členy ZMO Plzeň 1 

3 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali 

Bod 20) Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu 

MMP určených pro KŘTÚ – SVSMP – koncepce dopravního inženýrství             

na dofinancovní realizace kamerových bodů v parku U Bazénu a u křižovatky 

ulic Na Roudné x Plánská (Na Roudné 2) 
 

Mgr. Brabec - předal slovo p. Uhlíkovi, MBA; 

 

p. Uhlík, MBA - město Plzeň obdrželo v rámci Programu prevence kriminality dotaci       

ve výši 550 000 Kč na obě kamery, které jsme chtěli realizovat na území 

MO Plzeň 1. Tento materiál spočívá v tom, že dofinancováváme tyto dvě 

kamery účelovým převodem částky 433 000 Kč; 

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

 

Usnesení bylo schváleno 21 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

3 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování – Mgr. Jehličková, Mgr. Vozobule, Ing. Ženíšek 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali – Bc., Ing. Kotora, p. Uhlík, MBA 

Návrh byl přijat. 

 

 

Materiál byl stažen z programu zasedání ZMO Plzeň 1 

Bod 21) Zadání dodatečných stavebních prací v JŘBÚ a uzavření dodatku č. 1                

ke smlouvě o dílo č. 2015/004686 
 

 

Usnesení č. 253 schváleno 16 přítomnými členy ZMO Plzeň 1 

3 členové ZMO Plzeň 1 hlasovali proti návrhu 

7 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování 

Bod 22) Návrh nového Územního plánu Plzeň 
 

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

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - následující bod se týká nového Územního plánu Plzeň, kdy obvod byl 

požádán městem, abychom bod zařadili do programu. V usnesení jsou 

připomínky a námitky, které byly zaslány za městský obvod; 

 - k materiálu otevřela rozpravu a vyzvala k prvnímu příspěvku                

Ing. Bartmana;   

 

Ing. Bartman -  chtěl pouze oznámit, proč nepodpoří tento bod. Je to pořád kvůli 

připomínce č. 1 z 9. 12. 2015. Dle jeho názoru do ÚP nepatří, abychom 

říkali, jak se má parkovat. Asi to není problém bytových domů (to samé      

i administrativních), ale tak se to děje, čili je zbytečné to dávat                  

do ÚP. Ale u obchodních středisek to není možné. Situaci projednával 

s ÚKR, dle jeho informací se již žádné další stavět nebudou, ale ani tak dle 
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jeho názoru není možné takto řešit ÚP. Ten se musí dívat dopředu. Kdo má 

svůj pozemek, tak má právo na něm parkovat. Nemůžeme ho nutit, aby si 

stavěl podzemní parkoviště; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - poděkovala za příspěvek a dále předala slovo Ing. Ženíškovi; 

 

Ing. Ženíšek - chtěl by k bodu přečíst vyjádření. Návrh ÚP v oblastech sídliště Bolevec, 

Košutka, Lochotín a Vinice neodpovídá požadavkům schváleným v plánu 

rozvoje města, který odsouhlasilo Zastupitelstvo města Plzně v říjnu 

2013, a to na revitalizaci funkčně a urbanisticky poškozených území         

a regeneraci panelových sídlišť. Dle Generelu dopravy v klidu chybí       

na sídlištích Severního Předměstí 10 120 odstavných a parkovacích míst   

a většina komunikací na sídlišti nesplňuje požadavky zákona o provozu 

na pozemních komunikacích. Dle prováděcí vyhlášky ke stavebnímu 

zákonu musí mít stavební pozemky vyřešeno umístění odstavných             

a parkovacích míst dle výpočtu ČSN 736110, a to i ve výhledové potřebě 

po dobu životnosti bytových domů. Návrh ÚP je v rozporu s ustanovením 

stavebního zákona o cílech a úkolech územního plánování. Úkolem 

územního plánování je stanovovat podmínky pro obnovu a rozvoj sídelní 

struktury a pro kvalitní bydlení, vytvářet v území podmínky pro zajištění 

civilní ochrany a prověřovat a vytvářet v území podmínky pro hospodárné 

vynakládání prostředků z veřejných rozpočtů. Návrh nového ÚP 

navrhující neregulovanou dostavbu do sídlišť je dokonce i v rozporu 

s původními územními projekty zóny, ve kterých byly realizovány           

a zkolaudovány bytové domy. Návrh ÚP usnadňuje pokračování                     

v developerských projektech, které v minulém volebním období 

zhoršovaly na sídlištích protiprávní stav v oblasti dopravy, pohybu a klidu 

a způsobovaly městu mnohamilionové škody při napravování tohoto 

stavu. Vyzval zastupitele, aby předložený návrh ÚP neodsouhlasili. 

Návrh ÚP v oblasti sídlišť Severního Předměstí je v rozporu s cíli 

územního plánování, kterými jsou mimo jiné trvale udržitelný rozvoj 

území a soudržnost obyvatel. V případě vydání takovéhoto ÚP bude 

ztíženo či případně znemožněno plnění úkolů obce v oblasti dopravy 

stanovených v zákoně o obcích. Dle ustanovení stavebního zákona 

pořizovatel přezkoumá soulad návrhu ÚP s cíli a úkoly územního 

plánování a překládá zastupitelstvu obce návrh na vydání ÚP s jeho 

odůvodněním. Dle Statutu města Zastupitelstvo města Plzně vydává ÚP    

a Zastupitelstvo městského obvodu se vyjadřuje k návrhu ÚP. Každý 

zastupitel by měl zvážit, zda se seznámil s návrhem ÚP v takové míře, 

aby mohl převzít osobní a právní zodpovědnost a z toho vyplývající 

důsledky za svůj případný souhlas s návrhem ÚP. Toto předá v písemné 

podobě do RMO Plzeň 1 k projednání; 

 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - poděkovala za příspěvek a dále předala slovo p. Winkelhöferovi; 
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p. Winkelhöfer - chtěl by se zeptat pí. místostarostky nebo Ing. Hanzelína k připomínce, 

kterou již zmiňoval Ing. Bartman – připomínka č. 1 k parkování. V naší 

připomínce z 9. 12. 2015 říkáme, že by se to mělo týkat pouze bytové, 

administrativní nebo obchodní výstavby. Z odůvodnění, které předkládá 

ÚKR MP, mu z toho vyplývá, že se to bude týkat veškeré výstavby? Je to 

přísnější, než jsme chtěli, nebo to chápe špatně?; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - chápe to tak, jak jsme to chtěli my; 

 

p. Winkelhöfer - omezení, které jsme chtěli my, tak nikde v odůvodnění ÚKR MP nečte; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - předala slovo Ing. Hanzelínovi; 

 

Ing. Hanzelín - ÚKR MP zapracoval naši připomínku tak, jak uvedl ve svém odůvodnění, 

ale takový detail, jestli si přidal někde slovíčko, tak to nedokáže 

odpovědět. Případně bychom odpověděli písemně poté, až bychom znali 

od ÚKR MP přesnou odpověď; 

 

p. Winkelhöfer -  stalo by se tedy něco, kdybychom to dnes neschválili? Je v tomto případě 

časový tlak?; 

 

Mgr. Brabec - časový tlak zde je, dle jeho informací bude Zastupitelstvo města Plzně 

projednávat ÚP v září, a proto nás požádali, abychom ho projednali do 

tohoto termínu, aby měli k dispozici vyjádření jednotlivých městských 

obvodů; 

 

Ing. Hanzelín -  doplnil, že schvalovat to bude Zastupitelstvo města Plzně, takže pokud 

bychom měli s tímto jedním bodem problém, tak by bylo možné ho ještě 

uplatnit na zasedání ZMP; 

 

p. Winkelhöfer - navrhl tedy rovnou hlasovat zvlášť o tomto bodu, čili o připomínce č. 1; 

 

Ing. Bartman -  dle jeho jednání s ÚKR MP pochopil, že oni to myslí dle plného znění 

naší připomínky; 

 

Mgr. Vozobule - doplnil pouze k časovému harmonogramu, že dle jeho informací MO 

Plzeň 2 na včerejším zasedání zastupitelstva materiál k ÚP stáhl 

z programu jednání a MO Plzeň 3 dokonce pouze vzal na vědomí,          

že nebyly vypořádány jeho připomínky, a trvá na nich dále. Usnesení 

z jednotlivých obvodů se tedy mírně komplikují, čili v případě,                

že budeme mít zásadní problém, tak to není ve stavu, že bychom se 

k tomu nemohli dnes vyjádřit; 
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Mgr. Brabec -  potvrdil slova Mgr. Vozobule, je si vědom situace v jiných obvodech.        

I kdybychom byli jediný obvod, který s návrhem bude mít problém, tak 

bychom mohli jít touto cestou. Jen chtěl říci, že dle informací od starostů 

výše zmíněných obvodů budou svolávat do zářijového zasedání ZMP ještě 

zasedání zastupitelstva obvodu, což by samozřejmě nebyl problém ani        

u nás. Pouze chtěl zmínit požadavek z města, který byl na náš obvod; 

- další přihlášení do diskuse již nebyli, a proto zahájil hlasování; 

- navrhl hlasovat o tom, zda v případě připomínky č. 1 z 9. 12. 2015 

budeme hlasovat individuálně; 

 

Ing. Hanzelín - domnívá se, že to takto již hlasovat nelze. Tady buď souhlasíme, nebo 

nesouhlasíme s návrhem ÚP. Připomínky již byly odsouhlaseny v říjnu. 

My již nemůžeme jednu z toho vynechat; 

 

Mgr. Vozobule -  dodal, že se seznámil s usneseními ostatních obvodů, čili do usnesení by 

případně bylo možné doplnit výhradu, pokud by zde nastala širší shoda 

s návrhem, který předkládá ODS. Takový postup, čili trvání                       

na požadavcích, zvolil MO Plzeň 3 a na příští týden ho připravuje také MO 

Plzeň 4, byť už s ÚP souhlasí nebo berou na vědomí vypořádání 

podmínek; 

 

Mgr. Brabec - vyzval kolegy z ODS, zda naformulují trvání na výhradě do usnesení; 

 

p. Winkelhöfer -  z jeho pohledu by to nemělo být rozšířeno na veškeré formy výstavby. 

Pokud jsme v našem prvním usnesení měli připomínku k bytovým, 

administrativním a obchodním objektům, byť s tím nesouhlasil, tak si 

myslí, že to nemělo být rozšířené, přestože Ing. Bartman k tomu má 

stanovisko, že to z toho nevyplývá, tak on to tak necítí. Vysloveně to zde 

napsáno není; 

 

Mgr. Brabec - navrhl hlasovat o ÚP s tím, že nesouhlasíme s připomínkou č. 1; 

 

Ing. Březina - chtěl by to poupravit – trváme na připomínce č. 1, že nebyla vypořádána 

tak, jak jsme požadovali; 

 

p. Winkelhöfer - navrhoval by vypustit celou připomínku č. 1; 

 

Mgr. Brabec - se zeptal Ing. Hanzelína, zda je možné hlasovat tak, že vypustíme 

připomínku č. 1?; 

 

Ing. Hanzelín - odpověděl, že si myslí, že nikoliv. My můžeme hlasovat o ÚP 

s připomínkou, že bude zpřesněno vypořádání připomínky č. 1. Ale 

nemůžeme vypouštět ani zavádět další připomínky, protože připomínkový 

proces skončil v prosinci; 

 

Ing. Bartman - je to dle zákona, kterým se řídí územní plánování, ale my se řídíme 

zákonem o obcích, takže můžeme hlasovat, o čem chceme; 
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p. Winkelhöfer - souhlasil s vyjádřením Ing. Bartmana. Nechce hlasovat o ÚP tak, jak je 

tady předložen, protože v tom případě by s ním musel nesouhlasit. Myslí 

si, že bude čistější, pokud budeme hlasovat o připomínce č. 1, zda s ní 

souhlasíme, nebo ne, a potom o materiálu podle toho buď s připomínkou 

č. 1, nebo bez ní; 

 

Mgr. Brabec - navrhl hlasovat návrh p. Winkelhöfera, abychom z hlasování vypustili 

připomínku č. 1. 

 

Hlasování o vypuštění připomínky č. 1: 

3 členové ZMO Plzeň 1 hlasovali pro návrh – Ing. Bartman, Mgr. Trylčová, p. Winkelhöfer 

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

17 členů ZMO Plzeň 1se zdrželo hlasování 

3 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali – Mgr. Jehličková, Mgr. Krňoul, Mgr. Vozobule 

Návrh nebyl přijat. 

 

Hlasování o celém předloženém návrhu usnesení:  

16 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro návrh 

3 členové ZMO Plzeň 1 hlasovali proti návrhu – Ing. Bartman, p. Winkelhöfer, Ing. Ženíšek 

7 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování – Ing. Březina, p. Heřman, Mgr. Jehličková,               

pí. Štefanová, Mgr. Trylčová, pí. Vítovcová, 

Mgr. Vozobule 

Návrh byl přijat. 

 

 

Návrh nebyl přijat. 

Bod 23) Zpracování regulačních plánů a územních studií  
 

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

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

- tento bod se týká zpracování regulačních plánů pro obvod. Tento bod byl 

do programu zařazen na žádost Ing. Ženíška, kterému předala slovo; 

 

Ing. Ženíšek  - řekl, že nesouhlasí s názorem předkladatele tohoto bodu, protože zde 

uvádí, že regulační plány jsou nadbytečné a výstavba sídlišť je ucelená,    

a proto, že to není třeba. Tento názor považuje za tendenční, protože byl 

součástí v minulém období toho, že na sídlištích byla odsouhlasována, 

schvalována a vydávána správní rozhodnutí na projekty, které jsou zbytné 

(př. bytový dům Krašovská, kde je rozpor se schválenými územními 

projekty zóny, podle kterých byla stavěna sídliště, tak se postaví bytový 

dům namísto prostor, kde měl být park s vodními prvky. Tam, kde byl 

parkovací dům pro 462 aut, tak je naplánovaná soukromá administrativní 

budova. Na Vinicích měl být velký objekt občanské vybavenosti              

na úrovni městského obchodního domu s podzemními garážemi, tak je 

vydané stavební rozhodnutí další bytový dům). Proto se domnívá,            
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že názor není relevantní. Regulační plány jsou potřeba proto, aby k těmto 

záležitostem nemohlo v budoucnu docházet. Sídliště byla postavena podle 

územních projektů zóny, jsou vyšším stupněm územního plánování.          

I sebelépe zpracované ÚP nemůžou zabránit tomu, aby se nadále stavěly 

projekty, které poškozují životní prostředí a nepřinášejí revitalizaci 

sídlišť, ale naopak ji znemožňují. Regulační plány tak, jak jsou postaveny 

v dotačním titulu, musí být na vlastní žádost obce a příjemce dotace je 

obec, která to hradí. V návrhu, který je předložen, by musely být 

provedeny formální úpravy. Příjemce dotace je tedy obec, nikoliv MMP, 

který je pouze pořizovatelem regulačního plánu. Regulační plán vydává 

obec a pořizovatelem je MMP nebo Úřad územního plánování.              

Na regulační plány je dotace až 90%, příspěvek obce by tak činil pouze 

10%. Když uvážíme, že projekty, které byly v minulosti proti revitalizaci 

sídlišť uskutečněny (hypermarket Manětínská, kde se dostavovaly další 

obchody a zabralo se 100 parkovacích míst a vedle toho jsme museli 

postavit parkoviště za 8 mil. Kč pro 64 míst), stojí nepoměrně více, než 

bychom zaplatili na příspěvku; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

- poděkovala za příspěvek a předala slovo Mgr. Vozobule; 

 

Mgr. Vozobule  - o čí návrh se jedná? Předkladatelkou je PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA       

a dle usnesení je to k návrhu Rady MO Plzeň 1. Rada to tedy projednala   

a její názor je kladný, proto to předkládá zastupitelstvu?; 

 

Mgr. Brabec - Rada MO Plzeň 1 dnes odpoledne o tomto návrhu hlasovala                       

a jednomyslně se zdržela; 

 

Mgr. Vozobule - je tedy zvláštní, že je materiál takto postaven, ale Rada MO Plzeň 1 nemá 

názor na toto usnesení?; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

- ano, je to tak; 

- ukončila rozpravu a nechala hlasovat o návrhu usnesení.  

 

2 členové ZMO Plzeň 1 hlasovali pro návrh – Mgr. Jehličková, Mgr. Vozobule 

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

21 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování 

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

Návrh nebyl přijat. 

 

Usnesení č. 254 schváleno 17 členy ZMO Plzeň 1 

2 členové ZMO Plzeň 1 hlasovali proti návrhu 

6 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 24) Návrh změny vyhlášky města Plzně o stanovení koeficientů pro výpočet daně 

z nemovitých věcí v roce 2017  
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Mgr. Brabec - předal slovo Mgr. Krňoulovi;  

 

Mgr. Krňoul - pozdravil přítomné a vysvětlil, že nyní je na pořadu jednání materiál 

návrhu vyhlášky města Plzně o stanovení koeficientů pro výpočet daně 

z nemovitých věcí pro příští rok. Na našem obvodě není tolik změn, jako 

na jiných obvodech (zejména na těch menších, kde probíhá čilý stavební 

ruch). Dochází spíše k ponížení stanovených koeficientů, snižují se ze 4,5 

na 3,5. Týká se to například lokality v Luční ulici z důvodu záplavového 

území. Tou největší lokalitou jsou chatové osady severně od Tachovské    

a Rabštejnské, případně ulice Pode Dvory. Tady jde o to, že buď chybí 

kanalizace, nebo pozemky náleží městu, čili město samo od sebe vybírá 

daň, kterou potom přerozděluje. Došlo i ke zjednodušení, že celá plocha 

se dostala do jednoho koeficientu. V případě finančního dopadu bude 

inkaso za MO Plzeň 1 (pokud návrh projde v navrhovaném znění) 

poníženo o 18 542 Kč; 

- požádal o zahájení diskuse; 

 

Mgr. Vozobule -  zeptal se, proč není součástí projednávaného návrhu mapa? Předpokládá, 

že existuje, a pro zastupitele by potom bylo mnohem jednodušší se v celé 

záležitosti zorientovat. Neví, jestli se to netýká nějaké větší lokality. 

Zajímá je princip změny v dané lokalitě podrobně. Tady je předloženo 

pouze shrnutí, že 804 parcel se zvyšuje z 1,6 na 2,5. To je pěkné, ale pokud 

k tomu existuje nějaká mapa, tak proč není součástí projednávaných 

materiálů?; 

 

Mgr. Krňoul - mapa není součástí z toho důvodu, že se týká celého Lochotína, a pokud 

by to mělo být dobře viditelné, tak by muselo být příloh opravdu hodně. 

Nicméně každý člen Finančního výboru ZMO Plzeň 1, kde mají své 

zastoupení všechny kluby, měl k dispozici materiály přes úložiště, včetně 

všech grafových a mapových podkladů, čili kolega Bc. Trnka měl k těmto 

podkladům přístup; 

 

Ing. Bartman -  chtěl se zeptat na stejný dotaz jako Mgr. Vozobule. Již mnohokrát 

schvaloval zvýšení i snížení daní, ale toto je poprvé, kdy k tomu nemá 

podklady, aby bylo možné se podívat, kde který pozemek je. Když to vždy 

šlo, tak není možné, aby teď hlasoval pro tento návrh; 

 

Mgr. Vozobule - zopakoval to samé. Je dobře, že podklady mají členové Finančního 

výboru ZMO Plzeň 1, ale zasloužili by si to všichni členové 

Zastupitelstva MO Plzeň 1, kteří v tuto chvíli mají omezený prostor pro 

dotazy k jednotlivým lokalitám. Materiálů do ZMO 1 není málo, ale toto 

je klíčová věc, a proto také nemůže podpořit tento materiál; 

 

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

připravit tabulku na hlasování. 
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Usnesení bylo schváleno 17 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

2 členové ZMO Plzeň 1 hlasovali proti návrhu – Ing. Bartman, p. Winkelhöfer 

6 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování – Ing. Březina, p. Heřman, Mgr. Jehličková,               

pí. Šlajsová, Mgr. Vozobule, Ing. Ženíšek 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – pí. Štefanová 

Materiál byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 255 schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 25) Novela vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
 

Mgr. Brabec - upozornil, že se to týká především přílohy 3 a v ní přílohy 2 na stránce 11 

a 12; 

- otevřel rozpravu, do níž se však nikdo nepřihlásil, a proto přistoupil 

k hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 24 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1 

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

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – Mgr. Jehličková 

Materiál byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 256 schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1 

2 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování 

Bod 26) Vyjmutí objektu u Seneckého rybníka z trvalé správy MO Plzeň 1  

Mgr. Brabec - předal slovo p. Uhlíkovi, MBA; 

 

p. Uhlík, MBA -  v tomto bodě se jedná o vyjmutí objektu u Seneckého rybníka z trvalé 

správy MO Plzeň 1 se stávajícím pozemkem a jeho převod do města Plzně; 

 - k materiálu otevřel rozpravu a vyzval k příspěvku Mgr. Jehličkovou; 

 

Mgr. Jehličková - chtěla by se zeptat, jestli tímto převodem majetku nebudou kráceny            

ve své činnosti organizace, které tam v současné době působí; 

 

p. Uhlík, MBA - na to bohužel neumí odpovědět, protože neví, jak bude město Plzeň 

přistupovat k organizacím, ale stav je takový, že na počátku letošního 

roku nás navštívili zástupci skautu, který má ve výpůjčce nebo 

v pronájmu většinovou část tohoto objektu s tím, že mají od města příslib, 

že poskytne 7 mil. Kč na rekonstrukci. Nám se nezdálo moc v pořádku, 

abychom měli objekt ve své správě, když rekonstrukci bude financovat 

město Plzeň. V tom tedy tkví podstata převodu majetku; 
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p. Winkelhöfer  - souhlasí s dotazem Mgr. Jehličkové, protože pokud se nám nejeví jako 

jisté, že zde subjekty zůstanou, tak by pro návrh také nehlasoval. Není čas 

tedy návrh odložit do doby, než se město rozhodne?; 

 

p. Uhlík, MBA - město se nerozhodne do doby, než bude mít majetek svěřený, ale dle 

předsedy skautské organizace město neuvažuje o tom, že by tam skauty 

nadále nechtěli; 

 - nikdo další se již s dotazem nepřihlásil, a proto přistoupil k hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 24 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1 

2 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování – Mgr. Jehličková, Ing. Ženíšek 

Materiál byl přijat. 

 

Usnesení č. 257 schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1 

2 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování 

Bod 27) Vyhlášení architektonické soutěže na proměnu vnitrobloku Krašovská v Plzni     

a zajištění financování architektonické soutěže, projektu a realizace  

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

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 -  tento bod se týká architektonické soutěže na proměnu vnitrobloku 

Krašovská. Usnesení v sobě zahrnuje schválení vyhlášení architektonické 

soutěže a její financování, zpracování projektové dokumentace a celkovou 

částku na realizaci projektu. Součástí usnesení je přehledná tabulka, kde je 

popsáno, co bude financováno z MO Plzeň 1 a co z města. Další součástí 

usnesení je také dopis od ekonomického náměstka primátora, že by se 

město chtělo podílet na realizaci tohoto projektu polovinou částky, plus 

předfinancování dotace, o kterou bude obvod žádat po vypořádání studie 

regenerace sídliště Košutka, která by se měla do té doby stihnout; 

 - k materiálu otevřela rozpravu a vyzvala k příspěvku Ing. Bartmana; 

 

Ing. Bartman - zeptal se, jestli bude mít vítěz právo udělat projektovou dokumentaci; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - odpověděla, že ano. Je to součástí usnesení -  1 452 000 Kč; 

 - nikdo další se již do diskuse nepřihlásil, a proto přistoupila k hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 24 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1 

2 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování – pí. Vítovcová, Ing. Ženíšek 

Materiál byl přijat. 
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Usnesení č. 258 schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali 

Bod 28) Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 

Mgr. Brabec - upozornil zastupitele, že na stůl byl přeložen zápis ze zasedání Finančního 

výboru ZMO Plzeň1 z pondělí 20. 6. 2016; 

- otevřel rozpravu, do níž se však 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 

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

Materiál byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 259 schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 29) Informativní zprávy 

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

 

Usnesení bylo schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1 

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

Materiál byl přijat. 

 

Usnesení č. 260 schváleno 22 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

3 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali 

Bod 30) Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 36; 43 

Mgr. Brabec - na následující dva body předal slovo p. Uhlíkovi, MBA; 

 

p. Uhlík, MBA  - otevřel rovnou k bodu rozpravu a vyzval do diskuse p. Winkelhöfera; 

 

p. Winkelhöfer - požádal o odděleném hlasování k bodu č. 36, protože s ním nesouhlasí; 

 

Mgr. Vozobule - chtěl by se zeptat na důvodovou zprávu, protože jí nerozumí. Dole je 

zmíněno souvztažné usnesení RMP ze dne 9. 6. 2016. Jakým způsobem 

souvisí s organizační změnou a rozpočtovými opatřeními toto usnesení 

RMP?; 

 

p. Uhlík, MBA - vyzval k odpovědi Ing. Pojarovou; 

 

Ing. Pojarová - rozpočtové opatření č. 43 je navázáno na navýšení podílu zlepšených 

výběrů daní sdílených s městem a my podmiňujeme rozpočtové opatření, 

navýšení našeho rozpočtu tím, že to město zítra na ZMP schválí. Rada 

města to svým usnesením z 9. 6. 2016 už odsouhlasila, proto ho zde 
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zmiňujeme, protože má souvislost s financováním výdajů, které 

navyšujeme v rozpočtovém opatření č. 43; 

 

Mgr. Vozobule - jedná se tedy pouze o nešťastnou návaznost toho, že nejdřív rozhodujeme 

my a až potom ZMP; 

 

Ing. Pojarová  - potvrdila domněnku Mgr. Vozobule; 

 

p. Uhlík, MBA - rozhodujeme podmíněně v místech, kde používáme finanční prostředky 

z jednání zítřejšího ZMP; 

 - máme tedy návrh na oddělené hlasování rozpočtového opatření č. 36/1      

a č. 36/2. Doporučil hlasovat zvlášť o rozpočtovém opatření č. 36, ale      

o obou jeho částech dohromady. 

 

Hlasování o rozpočtovém opatření č. 36 (RO č. 36/1 a RO č. 36/2): 
19 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro návrh 

4 členové ZMO Plzeň 1 hlasovali proti návrhu – Ing. Bartman, Mgr. Jehličková, Mgr. Vozobule, 

p. Winkelhöfer 

2 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování – Mgr. Trylčová, Ing. Ženíšek 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – p. Heřman 

Rozpočtové opatření č. 36 bylo přijato. 

 

Hlasování o celém návrhu usnesení: 

22 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro návrh 

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

3 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali – p. Heřman, Mgr. Jehličková, Mgr. Vozobule 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 261 schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 31) Poskytnutí peněžitého daru společnosti Gymnázium Františka Křižíka                 

a základní škola, s.r.o. 

 

p. Uhlík, MBA  - posledním bodem programu je materiál, který byl předložen na stůl,        

za což se omluvil, protože bylo vyčkáváno na stanovisko naší právní 

kanceláře, stejně tak jako na stanovisko JUDr. Tomáška. Právní 

stanovisko je vyjádřeno podpisy smlouvy o poskytnutí peněžitého daru 

společnosti Gymnázium Františka Křižíka a základní škola, s.r.o. ve výši 

590 000 Kč; 

 - k materiálu otevřel rozpravu, do níž se nikdo nepřihlásil, a proto nechal 

hlasovat. 

Usnesení bylo schváleno 24 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1 

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

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – Mgr. Zarzycký 

Materiál byl přijat. 
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Bod 32) Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé 

Mgr. Brabec konstatoval, že s náměty ani dotazy se nikdo do diskuse nepřihlásil, a proto 

přistoupil k závěru. 

 

 

Bod 33)     Závěr 

Mgr. Brabec poděkoval všem přítomným za účast a za aktivní přístup. Popřál všem hezké 

prázdniny a slunečné dny. Na dalším zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 se setkáme 14. 9. 2016. 

 

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

 

Tím bylo zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 22. 6. 2016 ukončeno. 

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 skončilo v 18:20. 

 

 

Zapsala:   Bc. Adéla Vacková 

Datum vyhotovení zápisu:  29. června 2016 

 

 

Příloha:    

Přehled usnesení 

 

 

 

                                                                                                         Mgr. Miroslav BRABEC                   

                                                                   starosta MO Plzeň 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

Mgr. Radka TRYLČOVÁ                       p. Pavel TRAMPOTA 


