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   Z Á P I S 

Z 14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, konaného dne 14. 9. 2016 od 17:00 hodin 

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

Kaznějovská 51, Plzeň 

 

 

Bod 1)  Zahájení 

 

 Čtrnácté 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 a pracovnice organizačního odboru.  

 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 25 členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, Mgr. Vozobule bude omluven, 

pí. Štefanová dorazí později. Jednání je tedy usnášeníschopné.  

 

Omluven jsou členové Zastupitelstva MO Plzeň 1: 

Mgr. Michal Vozobule 

 

 

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: 

 

Ing. Dana STANKOVÁ, 

p. Jiří WINKELHÖFER 
 

 

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,  

Bc. Tomáš TRNKA. 
 

 

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 25 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 Připomínky 

MO Plzeň 1 ke změně Statutu města Plzně je stažen z programu.  
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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 13. 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 30.6.2016 

11. Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 

12. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, tělovýchovné, 

kulturní, ekologické a zájmové činnosti, na zdravotní účely, na aktivity volného času nebo 

jinak veřejně prospěšné účely – II. kolo 

13. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/001474 – doplnění účelu 

14. Změna Statutu Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 

15. Hodnocení plnění plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních výdajů za I. pololetí 

roku 2016   

16. Uzavření dohody o změně smlouvy o dílo č. 2015/004686   

17. Uzavření dohody o změně smlouvy o dílo č. 2016/003195 

18. Zahájení a financování realizace akce „Komunikační úpravy Západní ulice, Plzeň“ 

19. Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí 

Odboru investičního a stavebně správního ÚMO Plzeň 1 

20. Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva MO Plzeň 1 
21. Připomínky MO Plzeň 1 ke změně Statutu města Plzně – staženo z programu 
22. Návrh na zpracování regulačních plánů (RP) na území sídlišť 1_28 Sídliště Bolevec, 1_29 

Sídliště Košutka, 1_30 Sídliště Lochotín a 1_37 Vinice a podání žádosti o dotaci              

ve 3. výzvě IROP MMR ČR 

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.  

   

Program byl schválen všemi 25 přítomnými členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 
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Usnesení č. 262 - schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 3) Kontrola plnění usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

Mgr. Brabec  - otevřel rozpravu k tomuto bodu; 

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

 

Usnesení bylo schváleno všemi 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

 

V průběhu diskuse k bodu 4 dorazila pí. Štefanová, počet přítomných zastupitelů se tedy 

zvýšil na 26.  

 

Usnesení č. 263 - schváleno 25 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. 239/2016, kdy RMO Plzeň 1 schválila záměr uspořádat akci „Divoký 

západ“ a vyčlenila na ni určité finanční prostředky. O jakou akci se 

jednalo, kdo konkrétně z obvodu zde byl a budou mít zastupitelé opravdu 

k dispozici fotografie z této akce, jak je uvedeno v informativní zprávě?;  

 

Mgr. Brabec - k této akci byla provedena poměrně rozsáhlá reklama, od billboardů, 

televizních spotů, vývěsek na Renglovi, atd. Jednalo se o program 

s indiány dne 13. 8. 2016 na ranči Šídlovák pro děti, akce se osobně 

účastnil, stejně jako Mgr. Štěpán Krňoul. Fotografie již byly zveřejněny 

na webu, další jsou k vidění na ÚMO 1. V případě zájmu o tyto fotografie 

je Š. Bachmannová zastupitelům dodá (např. přes úschovnu), k dispozici 

je také rozsáhlé video, které se nyní upravuje. Požádal, aby se případní 

zájemci o tuto dokumentaci ozvali; 

- k dalšímu dotazu opět vyzval Mgr. Jehličkovou; 

 

Mgr. Jehličková - dále by se chtěla zeptat na bod č. 267/2016. Jedná se o změnu 

Organizačního řádu, kam již nepatří Oddělení vnějších vztahů pod 

Organizační odbor. Chtěla by se zeptat, jak vypadá řád nyní. Mohli by 

zastupitelé vidět schéma Organizačního řádu například na příštím 

zasedání?; 

 

Mgr. Brabec - předal slovo Ing. Řežábové; 

  

Ing. Řežábová - pozdravila přítomné, schéma Organizačního řádu na příštím zasedání 

samozřejmě předložíme v písemné podobě, ale doplnila, že je k dispozici 

také na webovém portálu; 
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Mgr. Jehličková - další dotaz má k bodu č. 286/2016. Jedná se o souhlas rady se záměrem 

uzavřít nájemní smlouvu s p. Novým, který má zájem vybudovat 

tréninkový golfový areál v lokalitě zadní Roudná. O jakou část se jedná?;  

 

Mgr. Brabec - vyzval k odpovědi Ing. Brecíka; 

  

Ing. Brecík - jedná se o část zahrad při zahradnictví. Můžeme poskytnout přesnou 

mapu, rozměr je necelých 35 000 m
2
. Jde o odpaliště, které bude veřejně 

přístupné pro rozvoj mládeže i dospělých. Tyto areály jsou běžné nejen 

v zahraničí, ale i v České republice. Šlo by o pronájem asi na 15 let, čili 

RMO 1 se k tomu musela vyjádřit, ale schvaluje to RMP; 

 

Mgr. Jehličková - poslední dotaz je k bodu č. 323/2016, který souvisí ještě s dalším bodem. 

Potřebovala by vysvětlit, proč RMO 1 nejdříve schválila vytvoření 

zaměstnance, který by zajišťoval údržbu v MŠ, a následně to zrušila; 

 

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

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - vztahuje se to k mimořádné situaci, kdy zaměstnanec údržby poměrně 

závažně onemocněl a nebylo možné odhadnout průběh rekonvalescence      

a návrat na tuto pracovní pozici. K výkonu údržbářských prací a k řízení 

vozidla nebyl způsobilý, tak jsme museli přijmout opatření, aby údržba 

v MŠ a případně i budovy ÚMO 1 mohla být zajištěna. Rekonvalescence 

však probíhala rychleji, než jsme se domnívali, a proto jsme zrušili část 

usnesení. Zaměstnanec přinesl potvrzení o zdravotní způsobilosti              

a způsobilosti k řízení vozidla, a to od začátku září. Proto tedy došlo 

k předmětnému zrušení; 

 

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

  

p. Heřman - chtěl by se zeptat k bodu č. 240/2016 k záměru využívat reklamní plochy. 

Kolik reklamních ploch bylo objednáno, kde jsou umístěny a co              

na billboardech bude umístěno?; 

 

Mgr. Brabec - jde o čtyři billboardy. Jeden z nich je na Karlovarské, další je                    

na výpadovce na Karlovy Vary, další je u Boleveckého rybníka, když se 

jede z Bílé Hory směrem na Lochotín a na čtvrtý si teď nemůže 

vzpomenout. Na billboardech propagujeme asi od července akce, které 

obvod pořádá. Byl tam například Divoký západ, o kterém bylo hovořeno, 

Jedeme dál a aktuálně je tam Bolevecké vinobraní. Nebudou to stabilní 

místa, ale budou se točit, aby to nebylo stále stejné; 

 

p. Heřman - tomu rozumí, ale teď se konkrétně ptá, za co ty peníze jsou, kde jsou 

plakátovací plochy a co na nich bude. Na konci by rád věděl i to čtvrté 

místo; 
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 - další dotaz je k bodu č. 264/2016, který se týká nákupu osoušečů rukou. 

RMO 1 schválila celkovou cenu za 7 vysoušečů do 140 000 Kč                 

a v informativní zprávě je zároveň uvedená cena 99 222 Kč. Vysoušeče 

jsou již nakoupené, zaplatili jsme za ně těch 99 000 Kč a je to včetně 

montáže, nebo je to pouze za nákup?; 

 

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

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - vysoušeče už by měly být nakoupeny za tuto cenu, v brzké době by měly 

být namontovány na ÚMO 1; 

 

p. Heřman - těch 99 000 Kč stály tedy ty osoušeče a teď se budou ještě montovat? 

Celková zakázka bude do 140 000 Kč, nebo jak je to?; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - vyzvala k doplnění dotazu Ing. Brecíka; 

 

Ing. Brecík - firma poskytla slevu, takže skutečná částka je 99 000 Kč a montáž bude 

zajištěna našimi vlastními silami;   

  

p. Heřman - dále by se chtěl zeptat k bodu č. 277/2016, kde máme uzavření Dodatku 

na dobu výpůjčky zařízení na automatické zjišťování počtu osob. V této 

věci by ho zajímalo, proč jsme to prodloužili, proč se studie vlastně dělá    

a co by nám měla přinést, že v tom pokračujeme. Jaké jsou dosavadní 

výsledky analýzy, která je zpracovávaná?; 

 

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

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - k výpůjčce této kamery jsme přistoupili proto, že jsme chtěli zjistit 

časovou osu návštěvnosti osob Sport parku 1 od doby otevření až             

do zavření. Jak jsou vytíženy jednotlivé hodiny, protože jsme se zamýšleli 

případně nad jinou organizací, oslovením dalších organizací, které by 

Sport park 1 mohly využívat. Není problém do příštího zastupitelstva 

připravit informativní zprávu, kde budou tyto počty uvedeny; 

 

p. Heřman - dále by ho zajímal bod č. 300/2016. Dotaz směřuje spíše na úřad, protože 

by se chtěl seznámit se smlouvou, která byla uzavřena. Bylo by možné ji 

na někdy připravit, aby se zastavil ji prostudovat?; 

 

Mgr. Brabec - jedná se o nájemní smlouvu se Základní školou Montessori Plzeň, 

náměstí Odboje u bývalé 18. ZŠ, tajemnice ÚMO 1 smlouvu připraví        

k prostudování; 

 

p. Heřman - poslední dotaz má k bodu č. 304/2016 a s ním souvisejícímu bodu            

č. 316/2016 k vánoční výzdobě. Proč MO 1 postupuje tímto způsobem,   
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že jsme to nepojali jako jednu zakázku kompletně - vánoční výzdoba      

na obvodě, ale máme to rozděleno 500 000 Kč na výzdobu budovy      

ÚMO 1 a potom další část na park U Bazénu?; 

 

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

 

p. Uhlík, MBA - zakázka bylo rozdělena z jednoho důvodu. Firma Osvětlení - p. Tichý má 

uzavřenou smlouvu se SVS MP na správu veškerého veřejného osvětlení 

na území města Plzně. Kdybychom soutěžili osazení vánočních ozdob, 

které máme v centrálním parku, tak se všichni musí domluvit s firmou 

Osvětlení, která je hlavním garantem pro město Plzeň, že sloupy budou 

svítit. Čili umístění na sloupech veřejného osvětlení nebylo možné 

soutěžit, a proto jsme z výběrového řízení vyňali osvětlení sloupů a zadali 

jsme ho přímo. Osvětlení budovy budeme soutěžit standardním 

způsobem;   

  

p. Heřman - zeptal se, zda Mgr. Brabec stále neví poslední umístění billboardu?; 

 

Mgr. Brabec - ano, je to na Plaské a k doplnění vyzval Ing. Řežábovou; 

 

Ing. Řežábová - jedná se dohromady o šest míst, která se budou střídat, přičemž vždy jsou 

obsazena nejvíce čtyři, v některých měsících třeba jen tři nebo dva. Je to 

tedy Košutka Studentská, Košutka Žlutická, Košutka Karlovarská, 

Bolevec U Velkého rybníka, Košutka Karlovarská a Sokolovská. 

V měsíci září by měly být obsazeny tři billboardy – Malý Bolevec             

U Velkého rybníka, Košutka Karlovarská a Košutka Sokolovská. V říjnu 

to bude ještě navíc Karlovarská a v listopadu to budou jen dva                   

- Karlovarská a Malý Bolevec U Velkého rybníka; 

 

p. Heřman  - poděkoval za odpověď. Není to jednoduché, ale přesto by požádal, zda by 

na konci období bylo možné předložit vyčíslení počtu dní, kdy byly 

plakátovací plochy využity a kde; 

 

Mgr. Brabec - požádal o zaznamenání tohoto úkolu, vyčíslení předložíme; 

- k dalšímu dotazu vyzval Bc. Trnku; 

 

Bc. Trnka - pozdravil přítomné a měl by dva dotazy. První se týká bodu č. 282,         

ve kterém jde o zadání veřejné zakázky s názvem Revitalizace části 

zelených ploch podél Studentské ulice. Není uvedeno, kdo zakázku 

dostal, a proto požádal o tuto informaci; 

 

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

 

p. Uhlík, MBA - toto není možné dnes říci, protože soutěž ještě nebyla ukončena, probíhá;   

  

Bc. Trnka - omluvil se, protože z textu pochopil, že uchazeč byl již vybrán; 
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- dále jde o bod č. 312/2016 zprávu o údržbě Parku za Plazou. Chtěl by se 

zeptat na stručný komentář, jak to z našeho pohledu vypadá?; 

 

Mgr. Brabec - materiál byl předložen do RMO 1, požádal Bc. Tomašukovou, aby          

Bc. Trnkovi zaslala celý materiál; 

 

Bc. Trnka - stačilo by mu pouze stručné zhodnocení; 

 

Mgr. Brabec - předal slovo Bc. Tomašukové; 

 

Bc. Tomašuková - jednalo se o informativní zprávu, která byla předložena do RMO 1 dne      

6. 9. 2016. Zpráva obsahovala informace, že MO Plzeň 1 udržuje park     

na základě dohody, provádí zde základní údržbu zeleně, údržbu dětských 

prvků, úklidy a vývoz odpadkových košů. Ve zprávě bylo uvedeno 

vybavení parku, jednalo se o shrnutí. V případě zájmu může materiál 

přeposlat; 

 

Bc. Trnka - poděkoval za odpověď, materiál není třeba zasílat; 

 

Mgr. Brabec - nechal připravit tabulku na hlasování, protože se již nikdo další 

nepřihlásil do diskuse. 

 

Usnesení bylo schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 264 - schváleno 25 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 - chtěla by se zeptat na 3 věci. První z nich je ze 16. 6. 2016, kdy proběhlo 

jednání s Ing. Kozohorským na téma vjezd nákladních vozidel; 

- další dotaz je k 26. 7. 2016 k jednání s p. Jarolímem na téma 

nanotechnologie; 

- poslední otázka je k 2. 9. 2016 k jednání s p. Rajtmajerem na téma 

záměru vybudovat bytový dům na Gerské ulici; 

 

Mgr. Brabec - 16. 6. 2016 proběhlo setkání s Ing. Kozohorským. Poděkoval předsedovi 

Kontrolního výboru ZMO 1, protože již delší dobu se intenzivně snažíme 

řešit nový zákon, který zakazuje vjezd nákladních automobilů na velkou 

část MO 1. Protože je to poměrně nesystémové, tak se to snažíme změnit 

– čili zjednodušeně řešeno: velká skříňová auta dostat z malých parkovišť 

a umožnit jim parkovat na velkých parkovištích. Velká parkoviště 

zjednodušeně znamenají od Remusu směrem k Penny Marketu, od Penny 

Marketu směrem k Hypernově. Všechno pod tím směrem k Edece,          
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na Plaské a na Vinicích. Skříňová auta by neměla parkovat na normálních 

parkovištích pro osobní auta. Dnes ukazoval kolegům dvě tato auta, která 

zaparkovala na Žlutické ulici tak, že si mezi ně už nikdo nestoupl. Toto je 

tedy náš cíl pro následující týdny a měsíce. Tam, kde je zákaz vjezdu 

nákladních automobilů, omezíme tuto značku cedulí. Teď se debatuje       

o tom, jestli s tonáží, délkou nebo s obojím; 

- p. Jarolím mu přišel představit technologie na čištění. Informoval o tom, 

že něco podobného již vyzkoušeli na radnici ve městě, kam se půjde 

spolu s kolegy a s pí. tajemnicí podívat. Jedná se o tekutinu, která 

umožní koberec setřít hadrem a nepronikne tam prach, totéž platí pro 

sedadla; 

- p. Rajtmajer spolu s kolegou přišli informovat o záměru v Gerské ulici      

u výměníku plynu vybudovat bytový dům. Odpověděl mu, co je k tomu 

všechno potřeba, ale opravdu se momentálně jedná pouze o stádium 

skicy; 

- k dalšímu dotazu vyzval Ing. Březinu; 

 

Ing. Březina - pozdravil přítomné a dotaz by měl k 17. 6. 2016, kdy proběhla účast       

na jednání na téma regenerace sídliště Vinice a Košutka. Bylo by možné 

k tomu říci něco bližšího, protože se účastnili všichni z vedení?; 

 

Mgr. Brabec - ano, účastnili se všichni. ÚKR MP nám promítl prezentaci, v červnu to 

bylo k sídlišti Košutka a teď v září k sídlišti Vinice. Šlo o vizi,                 

co s Košutkou. Nejdříve se jedná o klasickou záležitost pro architekty       

– pojmenování problému, vytyčení hlavních ploch a míst, která jsou           

na Košutce specifická ve dvorech. Návrhy byly zajímavé, ale zatím pouze 

v grafické podobě, o nichž se bude dále jednat. Tentýž postup se týká také 

Vinic. Prozatím to nemáme ani v digitální podobě. Až to budeme mít 

k dispozici, tak Vás s tím seznámíme;   

  

Ing. Březina - pokud tomu tedy správně rozumí, tak žádný výstup z toho prozatím 

nemáme; 

 

Mgr. Brabec - ano, zatím nikoliv; 

- k dalšímu dotazu vyzval Bc. Trnku; 

 

Bc. Trnka - chtěl by zareagovat na to, co bylo řečeno Mgr. Jehličkové k parkovištím 

pro velká auta. Neví, jestli to správně pochopil, ale bylo zmiňováno             

i parkoviště mezi Edekou a Plzeňkou?; 

 

Mgr. Brabec - zeptal se přítomného K. Szikszaye, jestli tam toto parkoviště také patří? 

K. Szikszay odpověděl, že nikoliv, a proto Mgr. Brabec upřesnil, že se 

zmýlil; 

 

Bc. Trnka - další dotaz směřuje k 14. 6. 2016, kdy proběhla schůzka na téma vyhláška 

na regulaci hluku. Toto téma se objevuje v několika materiálech, které 
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jsou předloženy do dnešního zastupitelstva. Bylo by tedy možné uvést 

přítomné do situace, co se v současné době plánuje?; 

 

Mgr. Brabec - řekl, že nejlépe informovaná je Ing. Řežábová, a proto jí předal slovo; 

 

Ing. Řežábová - k tomuto tématu byla vytvořená pracovní skupina, která se v minulém 

týdnu sešla s kolegy právníky z MMP a s úředníky, kteří na problematice 

pracují. V současné době všechen hluk, který je po 22. hodině, tak 

porušuje zákon a nic nemůže být povoleno. Tedy všechny akce, které jsou 

hlučné po 22. hodině, tak jsou protizákonné a budou i nadále. 

Připravovaná vyhláška, která prozatím v Plzni není a nikdo na ni nevidí, 

tak by mohla případně stanovit akce, které by dostaly výjimku a mohly by 

se legálně konat (např. akce na Boleveckém rybníku, Šídlováku apod.). 

V případě, že vyhláška nebude nebo nebudou mít akce výjimku, tak ad 

hoc nemůže nikdo žádnou akci dovolit. Pokud se k této věci objeví další 

informace, tak je jistě předložíme; 

 

Bc. Trnka - doplnil by pouze, proč se na to ptal. Nový stav zaznamenal a domnívá se, 

že je dlouhodobě neudržitelný z hlediska republikové legislativy, s čímž 

my nic neuděláme. Na druhou stranu je všechno otázka míry. Chápe,          

že některé akce jsou populární. Konkrétně letošní osobní zkušenost         

s akcí Summer city fest je něco, co dosud nezažil. Těsně před půlnocí,          

se zavřenými okny, se sluchátky v uších, v bytě 2 km vzdáleném od místa 

konání to bylo velmi hlasitě slyšet a dokáže pochopit, že pro staré, 

nemocné, či druhý den pracující je to opravdu pochybná přidaná hodnota 

akce pro obyvatele tohoto obvodu. Pokud by se s těmito akcemi podařilo 

nějak pracovat, tak je to z jeho pohledu velmi pozitivní;   

  

Mgr. Brabec - požádal o další dotazy, a jelikož se již nikdo do diskuse nepřihlásil, 

nechal připravit 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. 265 - schváleno všemi 26 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, do níž se však nikdo nepřihlásil, a proto nechal      

Mgr. Brabec hlasovat. 

 

Usnesení bylo schváleno všemi 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 266 - schváleno 25 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 - otevřel rozpravu, nikdo se nepřihlásil, a proto nechal připravit 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. 267 - schváleno 25 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 a požádal o dotazy; 

 - předal slovo Mgr. Jehličkové; 

 

Mgr. Jehličková - chtěla by se zeptat na 13. 7. 2016, kdy byly řešeny problémy v okolí 

prodejny Toužimská. O jaký problém se jednalo?; 

 

p. Winkelhöfer - jedná se o prodejnu potravin, kde se shromažďují lidé bez přístřeší, byli 

hluční a dělali zde nepořádek. Požádali jsme o spolupráci městskou 

policii a kolegové z odboru životního prostředí zajistili úklid oblasti. Nyní 

žádné další stížnosti nemáme, takže budeme doufat, že je to již v pořádku.

   

Usnesení bylo schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 268 - schváleno 20 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 hlasoval proti návrhu 

4 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

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 - vyzval k prvnímu dotazu p. Heřmana; 

 

p. Heřman - již tradičně si nemůže dovolit na tuto nečinnost nezareagovat. Chtěl by se 

zeptat, co p. předseda dělal 16. a 17. 6. 2016?; 
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Mgr. Krňoul - těžko říct, takhle z hlavy. Vy si to pamatujete, co jste dělal                       

16. a 17. 6. 2016?; 

 

p. Heřman - ještě by na to zareagoval. Na rozdíl od něho pracuje celý život 

v soukromém sektoru. Nebude tady vypočítávat pracovní dny, ve zprávě 

je bezelstně přiznáno, že p. předseda nic nedělá. Takovým přístupem by   

u svého zaměstnavatele dlouho nevydržel. Bylo by dobré, kdyby si už 

našel činnost. Je uvolněným předsedou Finančního výboru ZMO 1 již dva 

roky, tak by bylo vhodné, kdyby za peníze, které dostává, občanům něco 

přinášel; 

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

 

Mgr. Jehličková - chtěla by se zeptat na dvě věci. První z nich je ze 7. 7. 2016, kde se píše, 

že byly kontrolovány vybrané smlouvy o poskytnutí dotace za rok 2015. 

Vzpomenete si, které smlouvy to byly?; 

- druhý dotaz se týká 8. 8. 2016, kdy prověřoval současný stav areálu 

Žlutická 2, kde je Motýl. Jaká je současná situace? Jak areál vypadá?;  

Mgr. Krňoul - tuší, že se jednalo o dotaci poskytnutou právě Motýlu, byl tam 

badmintonový klub a další oddíly. Takhle z hlavy si to nevybaví. Co se 

týče druhého dotazu, tak ve Žlutické 2 bylo popraskané zdivo, které se 

opravovalo. Při této příležitosti se byl na objekt podívat, jeho stav je 

dobrý; 

 

Mgr. Brabec - nechal hlasovat, protože se již nikdo další do diskuse nepřihlásil. 

 

Usnesení bylo schváleno 20 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

4 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování – pí. Šlajsová, pí. Štefanová, Bc. Trnka, Ing. Ženíšek 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – Mgr. Jehličková 

 

 

Usnesení č. 269 - schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 10)  Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2016 

 

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

 

p. Uhlík, MBA - máte před sebou tradiční materiál, který se týká rozboru hospodaření       

za první pololetí roku 2016. Chtěl by pouze upozornit na to, že jsme tady 

při schvalování návrhu rozpočtu na letošní rok byli obviňováni, že jsme 

rezignovali na kapitálové výdaje, které byly v té době pouze ve výši 13 

milionů Kč. V rámci tohoto rozboru hospodaření vidíte, že se zvýšily z 13 

milionů Kč na 29 milionů Kč, čili spolkly něco v řádu 16 milionů Kč 

z přebytku hospodaření rozpočtu loňského; 
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 - otevřel rozpravu, do níž se však nikdo nepřihlásil, a proto 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. 270 – schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

1 čen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

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

 

p. Uhlík, MBA - dalším materiálem jsou rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 

2016 č. 45    –  54; 

 - otevřel rozpravu, do níž se opět 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 – Bc. Trnka 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 271 - schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 12)  Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, 

tělovýchovné, kulturní, ekologické a zájmové činnosti, na zdravotní účely,            

na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely – II. kolo 

 

Mgr. Brabec - otevřel rozpravu a k dotazu vyzval Bc. Trnku; 

 

Bc. Trnka - k předkládanému materiálu by měl návrh, který se týká přesunu 

prostředků, které jsou alokovány v tabulce. Jedním ze žadatelů je centrum 

Ledovec, z.s., které se zabývá komplexní prací s duševně postiženými 

osobami. Jeho žádost na podporu mezd pracovníků vyšla bohužel            

na prázdno. Před případným podezíráním se rovnou přizná,                      

že Mgr. Fojtíček se dost často objevuje na kandidátce jeho strany jako 

nestraník, čili konexe zde je. Nicméně je přesvědčený, že jejich práce 

s postiženými osobami je dlouhodobá a kvalitní, a proto by si nějakou 

podporu zasloužili. Žádali o 190 000 Kč. Netroufá si říct, komu z těch 

žadatelů, kterým se dostalo, by vyškrtl 190 000 Kč. Jediná položka, která 

ho zaujala, tak je 40 000 Kč na Komedy fest JT PROMOTION, s.r.o. 

Navrhoval by tedy, aby se těchto 40 000 Kč přesunulo                              

z JT PROMOTION, s.r.o. na centrum Ledovec, z.s.; 

Mgr. Brabec - jste tedy schopen říci částku pro Ledovec?; 
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Bc. Trnka - 40 000 Kč z JT PROMOTION na Ledovec; 

Mgr. Brabec - poděkoval za návrh; 

- ukončil rozpravu a nechal připravit individuální hlasování. 

 

Hlasování o návrhu Bc. Trnky, aby se z Komedy fest odebralo 40 000 Kč a poskytlo se 

Ledovci, z.s.: 

9 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro návrh – Ing. Bartman, Ing. Březina, p. Heřman,                

Mgr. Jehličková, pí. Štefanová, Bc. Trnka, 

Mgr. Trylčová, p. Winkelhöfer,               

Ing. Ženíšek 

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

16 členů ZMO Plzeň 1se zdrželo hlasování 

Návrh nebyl přijat. 

 

Hlasování o celém předloženém návrhu usnesení:  

25 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro návrh 

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

Návrh byl přijat. 

 

Mgr. Brabec - nechtěl ovlivňovat výsledky hlasování, a proto to dopředu nekomentoval, 

ale jako předsedající si dovolí doplnit, že velice dbali na to, aby byly 

prostředky správně rozděleny, debatovali dlouze. Bohužel se vždy najde 

něco, kdy bude jeden spokojen a druhý nikoliv.  

 

 

Usnesení č. 272 – schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 13)  Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/001474 – doplnění účelu 

 

Mgr. Brabec  - důvod tohoto materiálu je vysvětlen v důvodové zprávě. Bolevečtí rodáci 

požádali o příspěvek, který činí 49 200 Kč, na to, aby se spolupodíleli      

na vytvoření brožury knihy ke 100. výročí výbuchu bolevecké munice, 

které bude v příštím roce. Netušili, že my již o tom jednáme, kniha je 

téměř hotová a bude ji financovat někdo jiný. My jsme jim mezitím 

peníze přidělili. Domnívá se, že rodáci vykonávají záslužnou činnost,          

a proto jim peníze patří. Přichází s návrhem na doplnění účelu poskytnuté 

dotace o povrchové čištění a ošetření povrchů dobových prvků                

na boleveckém katastru atd. Jde tedy o artefakty, které jsou zde rozsety,     

a oni se o ně v průběhu desetiletí starají – rekonstruují je, opravují je, 

dělají nové.  RMO 1 jejich žádost schválila, nyní je předložena 

zastupitelstvu; 

- vyzval k dotazu Ing. Bartmana; 

 

Ing. Bartman - chtěl by se zeptat, když to takto opravují, v čím je to majetku? Bylo by 

totiž pochybné, kdyby se někdo staral o cizí majetek; 
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Mgr. Brabec - je to velice individuální. Například pomník na Bolevecké návsi, který oni 

ošetřují, tak na něm město nechalo vyzlatit písmena. Je to městský 

majetek. Křížky po lesích, např. ten poslední, který jsme odhalovali asi 

tak před rokem a půl, tak je rodáků, protože ho vyrobili potom, co zmizel. 

I křížek u četníka je jejich. Něco je tedy jejich, něco je státu, opravdu je to 

různé. Oni každoročně něco opraví, něco restaurují, něco udělají nové, 

protože se to nezachovalo. Pokud chodíte po naučné stezce, tak v podstatě 

všechny ty desky a kříže potřebují udržovat, protože porůstají mechem; 

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

hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování – pí. Vítovcová 

Návrh byl přijat.  

 

 

Usnesení č. 273 schváleno všemi 26 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 14)  Změna Statutu Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 
 

Mgr. Brabec - na následujících pět bodů předal slovo p. Uhlíkovi, MBA; 

 

p. Uhlík, MBA - máme před sebou návrh na změnu Statutu Fondu rezerv a rozvoje MO 

Plzeň 1. Dostali jsme podnět od Ekonomického úřadu MMP.                 

Navrhujeme rozšířit dle podnětu, který jsme získali, a to tím způsobem, 

že pokud by nám přebývaly finanční prostředky v rozpočtu MO Plzeň 1, 

tak je můžeme zařadit do Fondu rozvoje a rezerv. V případě, že máme 

schválené výdaje na investiční akci, která přechází z roku do roku, tak 

tyto prostředky můžeme na akci umístit, alokovat ve Fondu rozvoje         

a rezerv a nepřijdou nám do finančního vyrovnání, protože zůstávají         

u nás. Dále rozšiřujeme možnost dalšího finančního použití fondu 

například na zápůjčky občanům. Jedná se především o možné živelné 

pohromy, kdy bychom mohli občanům poskytnout z fondu tyto zápůjčky; 

 - otevřel rozpravu a k dotazu vyzval Ing. Bartmana; 

 

Ing. Bartman - pokud tedy ví, tak schvalujeme přílohu č. 1. Když si ji otevře, tak je tam 

určité znění a mnoho různých křížků, čili to nedává smysl. Sice bylo 

vysvětleno, o co se jedná, s tím by asi problém neměl. Ale nemůže 

zvednout ruku pro to, co má před očima. Neví, jestli to tak mají i ostatní 

kolegové, ale on tam má křížky; 

 

p. Uhlík, MBA - na toto neumí reagovat, protože má materiál v papírové podobě. Požádal 

Organizační odbor ÚMO 1, nebo pí. tajemnici, aby podala vysvětlení, jak 

postupovat, když Ing. Bartman má materiál takto?; 

 

Ing. Řežábová - tady jsou vlastně Statuty Fondu rozvoje a rezerv. Příloha č. 1 začíná tím 

vlastním a potom se tam v příloze č. 2 objevuje vzor s výkladem, kde jsou 
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křížky. Máme to zde jedna kolegyně v elektronické podobě, druhá 

v papírové a souhlasí to; 

 

Ing. Bartman - stále si trvá na svém, ale pokud tedy schvalujeme toto v papírové podobě, 

kde nejsou křížky, tak s tím nemá problém; 

 

p. Uhlík, MBA - budeme tedy schvalovat přílohu č. 1 v papírové podobě. Požádal             

do usnesení dopsat dle přílohy č. 1 v papírové podobě, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení; 

- ukončil rozpravu a nechal připravit hlasovat. 

 

Usnesení bylo schváleno všemi 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 274 schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 15)  Hodnocení plnění plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních výdajů       

za I. pololetí roku 2016 
 

p. Uhlík, MBA  - dalším materiálem je hodnocení plnění plánu staveb vlastní investiční 

výstavby, informativní zpráva; 

 - do rozpravy se nikdo nepřihlásil, bylo připraveno 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. 275 schváleno 19 členy ZMO Plzeň 1 

7 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování 

Bod 16)  Uzavření dohody o změně smlouvy o dílo č. 2015/004686 

 

p. Uhlík, MBA         - nyní máme před sebou materiál na uzavření dohody o změně smlouvy, 

která se týkala výstavby parkoviště a hřiště v Manětínské ulici, kde z jeho 

pohledu byly vysoké dodatečné stavební práce a méněpráce a zvýšení 

ceny o částku 228 000 Kč vč. DPH; 

 -   k materiálu otevřel rozpravu a k dotazu vyzval Bc. Trnku; 

 

Bc. Trnka - chtěl by se zeptat, proč Zastupitelstvo MO Plzeň 1 dostává tento materiál 

ke schválení. Pokud si dobře pamatuje, tak ZMO 1 tu smlouvu 

neschvalovalo, takže neví, proč bychom teď měli schvalovat dodatek; 

 

p. Uhlík, MBA - měl to možná říci již na začátku. Materiál dostáváte ke schválení 

z jednoho prostého důvodu. V době, kdy jsou na naše zastupitele, na něho 

i na kolegy podávána trestní oznámení z důvodu, že špatně hospodaříme, 

tak by byl rád, kdyby ZMO 1 bylo informováno, že vícepráce na stavbě 
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v Manětínské ulici byly dražší. Byl by rád, kdyby k tomu ZMO 1 přijalo 

kolektivní rozhodnutí; 

- k dalšímu dotazu vyzval Ing. Bartmana; 

 

Ing. Bartman - měl by technický dotaz, jestli bychom uměli odpovědět, kolik se tam 

naměřilo Edef2 v megapascalech?; 

 

p. Uhlík, MBA - momentálně na to není schopen technicky odpovědět, zeptáme se          

Ing. Brecíka. Dozor na stavbě dělal Ing. Aubrecht, který nám většinou 

stavby zlevňuje. Můžeme odpovědět písemně; 

- k dalšímu dotazu vyzval p. Heřmana; 

 

p. Heřman - má na to obdobný názor jako Bc. Trnka. Smlouvu jsme neviděli, ani 

nevíme, kdo ji podepsal. Ztěžka se teď můžeme rozhodnout, zda ji 

podpoříme, nebo nikoliv. Od toho jste tam vy jako politická prezentace 

obvodu, která podobné věci ze Statutu podepisuje a je za to odpovědná. 

Není možné se schovávat za rozhodnutí ZMO 1. On osobně teď není 

schopen s čistým svědomím pro to zvednout ruku, nebo být proti. V této 

věci se určitě zdrží; 

 

p. Uhlík, MBA - v pondělí jsme měli jednání s předsedy poslaneckých klubů, kde jste 

k tomuto materiálu nevznesl žádnou námitku. Každý zastupitel má podle 

zákona o obcích právo předložit jakýkoliv materiál na zasedání ZMO 1, 

které ho buď schválí, nebo nikoliv. Očekává tedy, že svůj názor všichni 

vyjádří hlasováním; 

- k dalšímu příspěvku do diskuse vyzval Ing. Bartmana; 

 

Ing. Bartman - měl by ještě informaci k veřejným zakázkám. Není si tím sice jistý, ale 

domnívá se, že jakákoliv změna veřejné zakázky musí projít ZMO 1. 

Tady to možná není úplně podle zákona, asi jsme pod cenou, ale mělo by 

se postupovat přiměřeně. Na městě s tím mají problémy, změny musí 

projednávat ZMP. Takto by to mělo probíhat, že je to tu předloženo; 

 

p. Uhlík, MBA - myslí si, že by zastupitelé měli být jednoduše seznámeni s průběhem 

toho, k čemu u stavby došlo; 

- další přihlášení do diskuse již nebyli, a proto přistoupil k hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 19 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

pí. Štefanová, Bc. Trnka, pí. Vítovcová,      

Ing. Ženíšek 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 276 schváleno 20 členy ZMO Plzeň 1 

6 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování 

Bod 17) Uzavření dohody o změně smlouvy o dílo č. 2016/003195 
 

p. Uhlík, MBA - zde máme velmi podobnou situaci, která se týká stavebních úprav        

v 87. MŠ. Jde o to, že ve výkazu výměr bylo 6 ks odvlhčovacích 

jednotek, přitom se finálově stavěla jen jedna. Dále jde o to, což nás 

k tomu vedlo více, že v bytové jednotce, která byla součástí rekonstrukce, 

kde se měly dělat nové rozvody topení, bydlí pán, který má velmi malé 

dítě. Tak nás prosil, abychom rozvody nerozkopávali přes prázdniny. 

V bytové jednotce tedy nedošlo k výměně části rozvodů ústředního 

vytápění, a proto došlo k odečtení částky ve výši přes 25 000 Kč; 

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

bylo připraveno hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 20 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

pí. Štefanová, Bc. Trnka, Ing. Ženíšek 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 277 schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

1 členové ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 18) Zahájení a financování realizace akce „Komunikační úpravy Západní ulice, 

Plzeň“ 
 

p. Uhlík, MBA - jedná se o úpravy, které povedou k tomu, že v Západní ulici vznikne 

okruh pro rodiče, kteří vozí děti do přilehlé školy, zvýší se bezpečnost 

jejich vysazování. Je to v tzv. režimu kiss and ride, čili rodiče přivezou 

děti přímo na chodník u školy, rozloučí se a jedou. Předpokládané 

náklady, rozpočtované náklady jsou ve výši 4 366 000 Kč, chceme 

financovat z budoucího výhledu; 

 - otevřel rozpravu, nikdo se 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 členové ZMO Plzeň 1 nehlasoval – Mgr. Zarzycký 

Návrh byl přijat. 

Usnesení č. 278 schváleno 25 přítomnými členy ZMO Plzeň 1 

1 člen  ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 19) Zařazení nově zahajovaných akcí do jmenovitého seznamu stavebních 

investičních akcí Odboru investičního a stavebně správního ÚMO Plzeň 1 
 

p. Uhlík, MBA - jedná se o úpravy přechodu a parkovacích stání s tím, že v současné době 

bychom zahajovali projektové práce a v průběhu následujícího roku řešili 

ve spolupráci se SVS MP financování všech těchto záležitostí; 
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 - otevřel k materiálu rozpravu, dotazy žádné vzneseny nebyly, a proto 

přistoupil k hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

Materiál byl přijat. 

 

Usnesení č. 279 schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 20) Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva MO Plzeň 1 
 

Mgr. Brabec - otevřel rozpravu a k prvnímu dotazu vyzval Bc. Trnku; 

 

Bc. Trnka - měl by malý pozměňovací návrh, který určitě není nezbytný, ale trochu 

lépe by odrážel dnešní praxi. Návrh se týká přílohy č. 1, tedy samotného 

Jednacího řádu po změně, článek 6 odstavec 1. Přečte větu tak, jak je 

nyní, a potom, jak by ji navrhoval změnit. Současné znění návrhu je: „Do 

programu každého řádného ZMO Plzeň 1 musí být zařazeny zprávy         

o činnosti Rady MO Plzeň 1, starosty MO Plzeň 1, místostarostů MO 

Plzeň 1 a předsedy Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1 a bod různé.“ 

Navrhoval by za předsedu Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1 doplnit text: 

„a případně dalších uvolněných členů ZMO Plzeň 1“ a bod různé; 

 

Mgr. Brabec - poděkoval za návrh. Pohledem na koaliční partnery zjistil, že souhlasí, čili 

tento návrh přebírá za svůj. Požádal tedy o doplnění tohoto textu             

do návrhu usnesení; 

- k dalšímu dotazu vyzval p. Heřmana; 

 

p. Heřman - letos již potřetí měníme Jednací řád ZMO Plzeň 1, což si za svou 

zastupitelskou praxi nepamatuje, že by se někde měnil takto často, ale 

chtěl by poděkovat za zapracování návrhu KSČM, se kterým se 

prodlužuje doba uložení zvukového záznamu ze zasedání ZMO 1 

z jednoho roku na 5 let. Všimnul si ještě jedné drobnosti. V článku 7 

odstavec 13 - omezující opatření průběhu jednání ZMO Plzeň 1 jsou, by 

v bodě a) navrhoval v téže věci vystoupit třikrát (místo dvakrát); 

 

Mgr. Brabec - s tímto návrhem se neztotožňuje, a proto o něm bude hlasováno odděleně; 

- ukončil rozpravu k materiálu a zahájil hlasování. 

 

Hlasování o návrhu p. Heřmana, který navrhuje, aby se v článku 7 odstavec 13 bodě a) 

změnilo, že nikdo nemůže mluvit v téže věci vícekrát než třikrát (místo dvakrát): 

8 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro návrh – Ing. Bartman, Ing. Březina, p. Heřman,                

Mgr. Jehličková, Ing. Kaňák, Ph.D.,         

pí. Štefanová, Bc. Trnka, Ing. Ženíšek 

3 členové ZMO Plzeň 1 hlasovali proti návrhu – Bc. Ing. Kotora, Mgr. Krňoul, pí. Vítovcová 

14 členů ZMO Plzeň 1se zdrželo hlasování 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – p. Winkelhöfer 

Návrh nebyl přijat. 
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Hlasování o celém předloženém návrhu usnesení s tím, že návrh Bc. Trnky byl převzat:  

26 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro návrh. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Materiál byl stažen z programu zasedání ZMO Plzeň 1 

Bod 21) Připomínky MO Plzeň 1 ke Statutu města Plzně 
 

 

Materiál nebyl přijat 

Bod 22) Návrh na zpracování regulačních plánů (RP) na území sídlišť 1_28 Sídliště 

Bolevec, 1_29 Sídliště Košutka, 1_30 Sídliště Lochotín a 1_37 Vinice a podání 

žádosti o dotaci ve 3. výzvě IROP MMR ČR 
 

Mgr. Brabec - předal slovo Ing. Ženíškovi, předkladateli návrhu; 

 

Ing. Ženíšek - pozdravil přítomné a poděkoval za slovo. K tomu předloženému návrhu 

na zpracování regulačních plánů ho vede to, že v uplynulých letech, když 

byl platný předchozí územní plán, tak občané nedokázali zabránit tomu, 

aby se území sídlišť zastavovala nesmyslnými záměry bytových domů      

- bytový dům Krašovská apod., naposledy nástavba na pavilon                     

ve Žlutické 2. Nový územní plán, který byl teď schválen, tak je ještě 

horší, než ten starý. Odnímá veškerá práva občanům, protože už nebudou 

bydlet v obytné zóně bydlení městského, ale budou bydlet ve smíšeném 

obytném, což je podle zákona chráněno tak, že se tam nemůže postavit 

jen Škodovka nebo se tam nemůžou otevřít povrchové doly. Jinak se zde 

může postavit všechno. Situaci všichni znáte. Víme, že je zde nedostatek 

parkovacích míst, měla by se zachovat stávající zeleň, nekácet stromy, 

aby se zlepšilo životní prostředí. Bohužel v uplynulých letech vrcholní 

zastupitelé, ať už naše obvodní rada, nebo potom i městské zastupitelstvo 

umožňovali prodeje pozemků developerům na nesmyslné záměry. Podle 

něho jediná možnost, jak zabránit tomu, aby byly pozemky výhradně 

používány pro obyvatele zkolaudovaných bytových domů, jsou regulační 

plány. Jiná možnost tady není. Máme zde i příklady. Před prázdninami 

byla zpráva v ČTK, kde se p. starosta Mgr. Brabec a p. místostarosta 

Uhlík, MBA vyjadřovali k pozemku za Porsche a navrhují tam, aby se 

spolupracovalo s firmou Porsche při výstavbě parkovacího domu,              

a přitom dva řádky předtím říkají, že na sídlišti už nejsou žádná místa, 

která by se mohla použít pro obyvatele sídlišť. Je tedy vidět, že vztah 

obvodní rady k developerům přetrvává, občané jsou až na druhém místě. 

Jako zastupitelé máme jedinou možnost zabránit tunelování pozemků, 

když odsouhlasíme, tedy doporučíme ZMP požadavek na zpracování 

regulačních plánů na čtyři sídliště Severního Předměstí;   

 

Mgr. Brabec -  k dalšímu příspěvku vyzval PhDr. Mádlovou, Ph.D., MBA; 
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PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - chtěla by se k tomu vyjádřit za svůj zastupitelský klub, za hnutí ANO 

2011. Regulační plány mohou mít svůj velký význam pro vybrané 

lokality, pakliže si přesně určíme, co bychom v dané lokalitě chtěli 

regulovat. Společně s Ing. Ženíškem se na ÚKR MP účastnila schůzky, 

kde byla problematika regulačních plánů poměrně dlouze probírána. 

Podstatná informace, kterou považuje klub ANO 2011 za velmi klíčovou 

pro stanovisko, pro které se nakonec rozhodl, je, že se v současné době 

zpracovávají studie na regenerace sídlišť, a to jak pro Košutku, tak pro 

Vinice. Vinice jsou v současné době před veřejným projednáváním. Klub 

se tedy domnívá, že je důležité nejdříve dokončit tyto studie s veřejným 

projednáním, které ukáží případné další požadavky a vývoj. Další věc, 

proč tento návrh nepodpoří, je slovník, jakým je zpracována důvodová 

zpráva, protože jsou zde uvedena velmi vážná obvinění, která se týkají 

minulého volebního období. Jsou zde pojmy jako úplatní architekti, 

tunelování apod. Součástí toho dokumentu nejsou podklady, které by 

dokazovaly, že tomu tak skutečně bylo. Je to v trestně právní rovině          

a velmi problematické. Z těchto všech důvodů, které zde jmenovala,         

se klub zdrží při hlasování tohoto předloženého návrhu; 

 

Mgr. Brabec - předal slovo občance pí. Ryšavé; 

 

pí. Ryšavá - pozdravila přítomné a poděkovala za možnost zde vystoupit. Chtěla by se 

vyjádřit ke kauze, která je zde projednávaná, tedy k regulačním plánům. 

Byla přítomna i 8. 9. 2016, kdy se projednávala změna územního plánu. 

Souhlasí s Ing. Arch. Irenou Královou, že minulý územní plán nebyl 

dokonalý. Ona sama zažila několik strastí během téměř roku, kdy 

bojovala proti zástavbě zeleného prostranství za bytovým domem 

v Komenského 20. Čili minulý územní plán opravu dokonalý nebyl, ale 

tento současný není také. Pokud zde byla zmínka o tom, že bychom měli 

vytipovat konkrétní místa, která by měla podléhat regulačnímu plánu, aby 

to mělo smysl, tak zde má návrh, aby se tam zakomponovalo právě místo 

za domem v Komenského 20. Této příležitosti by chtěla využít k tomu, 

aby předala otevřený dopis p. starostovi, kde se snažila shromáždit 

všechny argumenty. Myslí si, že je asi zbytečné to již dále slovně 

rozebírat. Pokud jako občané tohoto obvodu máte alespoň trochu zájem     

o to, aby to tu dobře vypadalo a dobře se tu žilo, tak byste tyto argumenty 

měli minimálně zvážit; 

 

Mgr. Brabec - poděkoval za příspěvek do diskuse, dopis bude nakopírován a předán 

zastupitelům; 

- nikdo další se již do diskuse k předloženému materiálu nepřihlásil, a proto 

nechal hlasovat. 
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3 členové ZMO Plzeň 1 hlasovali pro návrh – Mgr. Jehličková, Bc. Trnka, Ing. Ženíšek 

10 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo proti návrhu – Ing. Bartman, Mgr. Brabcová, Mgr. Brabec,       

p. Kojzar, Mgr. Krňoul, pí. Šlajsová,              

p. Uhlík, MBA, p. Vágner, p. Výborný,           

p. Winkelhöfer 

13 členů ZMO Plzeň 1se zdrželo hlasování 

Návrh nebyl přijat. 

 

 

Usnesení č. 280 schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 23) Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 

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

Finančního výboru ZMO Plzeň1 z pondělí 12. 9. 2016; 

- 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. 281 schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 24) Informativní zprávy 

Mgr. Brabec - nyní máme před sebou materiál k informativním zprávám, kterých je 

celkem šest. Nebude zde všechny jmenovat, pouze by chtěl upozornit      

Mgr. Jehličkovou, že k Divokému západu se vztahuje právě informativní 

zpráva č. 1; 

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

 

Mgr. Jehličková - odpověděla, že tuto informativní zprávu četla, stejně tak všechny ostatní. 

Pouze by se pozastavila nad informativní zprávou, která je označená 

číslem 3 a týká se uzavření Příkazní smlouvy o poskytování právní 

pomoci s JUDr. Forejtovou, Ph.D. Požádala přítomné, aby se podívali, jak 

je napsáno Ph.D. u jejího jména. Snese ještě, když není text zarovnaný    

do bloku, ale toto je jako dr-voštěp; 

 

Mgr. Brabec - poděkoval kolegyni vyučující matematiku, že mu coby češtináři opravila 

text, stává se to opravdu velmi výjimečně; 

- vzhledem k tomu, že se již nikdo další do diskuse nepřihlásil, nechat 

připravit hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1 

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

Materiál byl přijat. 
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Bod 25) Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé 

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

 

p. Heřman - na minulém červnovém jednání ZMO 1 se dotazoval, zda MO v současné 

době podniká nějaké kroky, které by se týkaly výstavby kostela 

v Komenského ulici. Odpověď p. starosty ve zkratce zněla, že v tomto 

smyslu se o ničem takovém nejedná. Během třech měsíců od posledního 

zasedání ZMO 1 zjistil, že p. starosta neříkal úplně pravdu. Nejen to,       

že 27. 4. 2016 proběhlo jednání s p. Didakem Klučkou, který je zástupce 

františkánské církve, která má zájem o stavbu kostela za 60 milionů Kč    

na místě, kde se měl stavět bytový dům, proti kterému bojovali občané 

v Komenského 20. Dne 18. 7. 2016 v Právu sdělil, že radnice MO plánu 

fandí. „Jsme pro“, potvrdil starosta Miroslav Brabec. V podstatě přiznal, 

že nějaké kroky dělá a že souhlasí s tím, aby ten prostor byl nějakým 

způsobem zastavěn. To, že se v této věci nějaké kroky podnikaly, dokládá 

to, že majetková komise projednala bod, kdy měla souhlasit 

s bezúplatným převodem pozemku na Římsko-katolickou farnost. Chtěl 

by se tedy p. starosty zeptat ještě jednou – bude MO podporovat výstavbu 

kostela v takovémto rozsahu na MO Plzeň 1 v lokalitě, o které nyní 

hovoří?; 

 

Mgr. Brabec - za prvé nebudeme zacházet s fakty tak, jak s nimi nyní zachází                 

p. Heřman. Didak Klučka je jeho dlouholetý přítel, a i když jsou oba 

různých názorů, tak s ním velmi rád komunikoval a scházel se s ním. 

Přišel se rozloučit, protože od začátku září končil ve farnosti františkánů 

zde v bývalé školce. Ano, při této debatě se zmínil o tom, že je mu líto,    

že se zde nedočká kostela. To, co jste četl v Právu, tak je také pravda.     

Na dotaz Ivana Blažka v sobotu 18. 6. 2016, když předával čestný prapor 

hasičům za účasti p. primátora a p. biskupa a dalších vrcholných 

představitelů našeho obvodu, tak se ho biskup zeptal, jak je to s kostelem. 

Odpověděl mu, že míček je nyní na jejich straně. Ivan Blažek šel kolem, 

slyšel to a zeptal se. Starosta mu odpověděl ano, že jsme pro, aby             

za předpokladu, že bude vůle a finanční prostředky, byl na území MO 

Plzeň 1 církevní stánek postaven. To tvrdí i teď na tomto zastupitelstvu. 

Kde ten stánek bude stát, kolik to bude stát finančních prostředků a co 

bude dál kolem něho, to je otázkou dalších jednání. To, že majetková 

komise projednávala bod bezúplatného převodu nebo výměny pozemků, 

bylo na základě toho, co nám majetkový odbor poslal někdy v průběhu 

července, čili dávno po červnovém zastupitelstvu. My jsme se pouze 

vyjadřovali k tomu, jestli jsme pro bezúplatný převod nebo pro převod 

směnou. K tomu se vyjadřovala majetková komise. Tento materiál 

v žádném případě ještě nebyl ani v radě, ani v zastupitelstvu. Znovu 

zopakoval, že je tolerantní, silně nevěřící, ale má mnoho věřících přátel 

různého vyznání. Budou – li si chtít na území MO 1 postavit svůj stánek, 

tak bude vždy pro. Otázky technického jednání, kde by to mělo být, 

majetkové poměry, to jsou věci dalšího jednání; 
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- k dalšímu dotazu vyzval Mgr. Jehličkovou; 

 

Mgr. Jehličková - poděkovala za slovo. Dnes jsme schvalovali zadání projektové 

dokumentace na rekonstrukci Západní ulice tak, aby děti z 1. ZŠ mohly 

dojít bezpečně do školy, takže doufá, že se dočkáme také toho, že budeme 

realizovat komunikaci Pod Všemi svatými tak, aby i děti ze 17. ZŠ a MŠ 

také mohly dojít bezpečně do školy, že školy a na hřiště. Je si vědoma,     

že to má nějaké konsekvence, je to běh na dlouhou trať, ale měli bychom 

na to vždy pamatovat. Dále by se chtěla zeptat, co je pravdy na tom, že se 

bude realizovat parkoviště u Boleveckého rybníka cca pro 60 parkovacích 

míst? Je to záležitost obvodu, rada o tom věděla, nebo je to záležitost čistě 

SVS MP? 

 

Mgr. Brabec - vyzval k odpovědi na první část p. Uhlíka, MBA;   

  

p. Uhlík, MBA - výstavba chodníku Pod Všemi svatými není momentálně v moci 

městského obvodu, ale je to v moci jednání majetkářů města, protože část 

chodníku je ve vlastnictví privátních osob a musí se domluvit směny         

a doplatky za tyto pozemky. Je to jeden z mála chodníků, který nám 

opravdu chybí, a je velkou ostudou města, že do dneška není vyřízen.      

O parkovišti u Boleveckého rybníka pro 60 parkovacích míst slyší dnes 

od Mgr. Jehličkové poprvé, stejně tak Mgr. Brabec a PhDr. Mádlová, 

Ph.D., MBA; 

 

Mgr. Brabec - k dalšímu dotazu vyzval Bc. Trnku; 

 

Bc. Trnka - chtěl by se ještě vrátit k interpelaci, kterou podával v dubnu. Dvou 

zasedání, které proběhly mezitím, se ze zdravotních důvodů nemohl 

účastnit, a tudíž poděkovat za odpověď a poskytnutí materiálů, ze kterých 

bohužel zatím není tak moudrý, jak by potřeboval. Takže avizuje, že bude 

podávat žádost o písemné doplnění; 

 

Mgr. Brabec - vyzval k příspěvku do diskuse k parkovišti u Boleveckého rybníka       

Ing. Bartmana; 

 

Ing. Bartman - je členem Výboru pro zadávání veřejných zakázek, které zde prochází. 

Zakázka SVS MP je vysoutěžená a měla by se snad teď realizovat. Neví 

přesně, kde by to mělo být, pamatuje si pouze nějakou takovou zakázku     

u Boleveckého rybníka;  

 

Mgr. Brabec - zeptal se přítomných úředníků, zda o tom něco nevědí? Vzhledem k tomu, 

že se nikdo nepřihlásil, konstatoval, že zítra na RMP položí dotaz             

p. primátorovi; 

- k technické poznámce vyzval Mgr. Krňoula; 

 

Mgr. Krňoul - františkánská církev není, je římsko-katolická církev a františkáni jsou 

řád. V našem případě Severního Předměstí je františkánská farnost; 
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Mgr. Jehličková - chtěla by ještě něco doplnit. Když je to akce, která se realizuje na území 

MO 1 a dělá ji SVS MP, tak ona nemá povinnost informovat vedení 

obvodu o akcích, které se budou dít na území obvodu?;   

  

Mgr. Brabec - samozřejmě je tomu tak, všichni se nyní diví, že o tom nemáme 

informace. Hned zítra se je pokusí získat a o výsledku bude informovat. 

- požádal o další dotazy, a jelikož se již nikdo další do diskuse nepřihlásil, 

přikročil k poslednímu bodu zasedání ZMO 1. 

 

 

Bod 26)     Závěr 

Mgr. Brabec poděkoval všem přítomným za účast a za aktivní přístup. Pozval přítomné                       

na sobotní akci Bolevecké vinobraní na statku U Matoušů. Vyjádřil svoji lítost nad tím, že se 

zastupitelé na zasedání ptají na akce, na které byly vyčleněny větší finanční prostředky a kterých 

se účastnilo například několik stovek dětí, a sami na ně nechodí. Apeloval na přítomné, aby se 

více zajímali o život v 50 000 městě – na jedničce. 

 

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

 

Tím bylo zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 14. 9. 2016 ukončeno. 

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 skončilo v 18:23. 

 

 

Zapsala:   Bc. Adéla Vacková 

Datum vyhotovení zápisu:  19. září 2016 

 

 

Příloha:    

Přehled usnesení 
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                                                                   starosta MO Plzeň 1 
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