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   Z Á P I S 

Z 15. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, konaného dne 19. 10. 2016 od 17:00 hodin 

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

Kaznějovská 51, Plzeň 

 

 

Bod 1)  Zahájení 

 

 Patnácté mimořádné 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        

a přítomné hosty.  

 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. Michal Vozobule dorazil 

krátce po zahájení (přítomných 26 členů), Mgr. Radka Trylčová je omluvena. Jednání je tedy 

usnášeníschopné.  

 

Omluvena je členka Zastupitelstva MO Plzeň 1: 

Mgr. Radka Trylčová 

 

 

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: 

 

pí. Monika Magdalena ŠTEFANOVÁ, 

p. Jaroslav VÝBORNÝ 
 

 

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 26 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; 

-   na stůl je předložen materiál č. 12 – rozpočtová opatření rozpočtu MO 

Plzeň 1 na rok 2016 č. 56 – 59, 61 a blokace finančních prostředků          

ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 na zajištění akce Vinná stezka; 

-   dále je předložen na stůl zápis ze zasedání Finančního výboru, který se 

konal v pondělí; 
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-   bod č. 17 - Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1              

do rozpočtu MMP na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce 

objektu u Seneckého rybníka je také předložen na stůl; 

-   stejně tak č. 18 – Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace                        

č. 2016/001407 – změna účelu; 

-   dále také bod č. 19 – Převod finančních prostředků do rozpočtu MMP     

na pořízení automobilů pro MO Plzeň 1; 

-   posledním materiálem, který je předkládán na stůl, je bod č. 20 – Podání 

žádosti o podporu v rámci 39. Výzvy OPŽP – energetické úspory na akci 

„Stavební úpravy pavilonů C a D v areálu 60. MŠ, Manětínská 37, Plzeň“ 

 

Program je tedy následující: 

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise 

2. Schválení programu jednání  

3. Kontrola plnění usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň l 

4. Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň l 

5. Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 

6. Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 

7. Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 

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

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

10. Vyřízení písemných interpelací členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 

11. Připomínky MO Plzeň 1 ke změně Statutu města Plzně 

12. Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 56 – 59, 61 a blokace 

finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 na zajištění akce Vinná 

stezka 

13. Dotace z Plzeňského kraje 

14. Návrh Ing. Václava Ženíška, člena Zastupitelstva MO Plzeň 1, na snížení počtu 

uvolněných členů Zastupitelstva MO Plzeň 1  

15. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1    

16. Informativní zprávy 

17. Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP na zpracování 

projektové dokumentace rekonstrukce objektu u Seneckého rybníka 

18. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/001407 - změna účelu 

19. Převod finančních prostředků do rozpočtu MMP na pořízení automobilů pro MO Plzeň 1 
20. Podání žádosti o podporu v rámci 39. Výzvy OPŽP - Energetické úspory na akci 

"Stavební úpravy pavilonů C a D v areálu 60. MŠ, Manětínská 37, Plzeň" 

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

22. Závěr 

 

 

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

slovo p. Heřmanovi; 

p. Heřman - v minulosti již několikrát kritizoval množství materiálů, které jsou 

předkládány na stůl, protože zde není dostatečný prostor na to se s nimi 
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seznámit. Na minulém zasedání opět zaznamenal, že byly předloženy 

materiály na stůl, tenkrát na to nereagoval. Dnes je těchto materiálů 

mnohem větší množství a za 15 minut nebylo možné se s nimi seznámit. 

Navrhl tedy, aby body 17, 18, 19 a 20 byly staženy z programu.  

 

Hlasování o návrhu p. Heřmana – stažení bodů č. 17, 18, 19 a 20 z programu dnešního 

jednání:  

6 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro návrh – Ing. Březina, p. Heřman, Mgr. Jehličková,               

pí. Štefanová, Bc. Trnka, Ing. Ženíšek 

14 členů ZMO Plzeň 1 hlasovali proti návrhu 

5 členů ZMO Plzeň 1 se zdrženo hlasování – Ing. Bartman, Bc. Ing. Kotora, Mgr. Krňoul,           

p. Vágner, pí. Vítovcová 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – Mgr. Vozobule 

Návrh nebyl přijat. 

 

Mgr. Brabec - opět se zeptal, má – li někdo další připomínky k předloženému programu. 

Protože se nikdo další nepřihlásil, nechal hlasovat o předloženém 

programu. 

 

Hlasování o schválení programu jednání:  

19 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro návrh 

1 člen ZMO Plzeň 1 hlasoval proti návrhu – Ing. Ženíšek 

5 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování – Ing. Březina, p. Heřman, pí. Štefanová, Bc. Trnka, 

Mgr. Vozobule 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – Mgr. Jehličková 

Návrh byl přijat. 

   

Program byl schválen 19 přítomnými členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

 

 

Usnesení č. 282 - schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 3) Kontrola plnění usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

Mgr. Brabec  - předal slovo předsedovi Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1; 

 

p. Winkelhöfer - pozdravil přítomné a požádal o dotazy; 

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

 

Hlasování o návrhu usnesení ve věci kontroly plnění usnesení z 14. zasedání ZMO Plzeň 1:  

25 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro návrh 

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

 

pí. Vítovcová - omluvila se a požádala o změnu hlasování; 

 

Mgr. Brabec - požádal tedy o připravení nového hlasování. 



 5 

Usnesení bylo schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 283 - 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 - předtím než otevřel rozpravu k předloženému bodu, upozornil zastupitele, 

že zde máme připravenou brožuru Správy veřejného statku města Plzně     

– informace o dopravě v Plzni v roce 2015. Všem zastupitelům byla 

rozeslána e-mailem v digitální podobě; 

- otevřel rozpravu k bodu č. 4, do níž se však nikdo 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. 284 - 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 Ing. Březinu; 

 

Ing. Březina - pozdravil přítomné a chtěl by se zeptat na 6. 9. 2016 – účast na jednání   

na téma studie přestavby sportovního areálu Prokopávka, jaké jsou 

úmysly s tímto areálem; 

- další dotaz je ke schůzce hned následující – s Ing. Kozohorským na téma 

parkování, což se objevuje ve zprávách víckrát; 

 

Mgr. Brabec - na jednání k areálu Prokopávka byla představena vizualizace záměru, 

v příštím roce by se zde mělo investovat 170 milionů Kč a během 

následujících dvou let by mělo dojít k celkové rekonstrukci. Z celého 

bloku, kromě tělocvičen, se vybuduje ubytovna (asi 40 pokojů), která 

nebude sloužit jako ubytovna pro zahraniční dělníky, ale pro sportovce 

pro konání campů. Přebuduje se hala, další se vystaví, budou zde beach 

volejbalové a fotbalové kurty. Beach volejbal bude navíc na zimu 

zastřešen nafukovací halou. Tribuna u fotbalového hřiště se přesune           

na druhou stranu. Našeho obvodu se týká jedna věc, která je již 

realizována – pozemní hokejisté budou se svým souhlasem přestěhováni 

z Prokopávky do 4. ZŠ. Součástí bude ve 4. ZŠ vybudování zázemí pro 

tento sport – klubovna, šatny a nový povrch hřiště; 
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- s Ing. Kozohorským na téma parkování se setkáváme poměrně často, řeší 

se problémy od vraků počínaje až po zákaz vjezdu nákladních vozidel   

do sídlišť. V současné době jsme to posunuli do bodu, kdy je 

připravováno omezení vjezdu velkých aut co do délky, která je v tuto 

chvíli navrhnuta 5 m; 

 

Ing. Březina - nebyly zde tedy úvahy o modrých zónách?; 

 

Mgr. Brabec - ne, nebyly;   

- k dalšímu dotazu vyzval p. Heřmana; 

  

p. Heřman - chtěl by navázat na Ing. Březinu a zeptat se, zda by bylo možné se 

k vizualizaci Prokopávky dostat; 

 

Mgr. Brabec - v tuto chvíli to ještě není možné, protože v ní něco stále dodělávají.        

Ve chvíli, kdy bude dokončena, tak ji budeme chtít zastupitelům předat 

písemně, ale i v digitální podobě; 

 

p. Heřman - další věcí je, komu bude po rekonstrukci Prokopávka sloužit? Někde 

zaslechl, že by se zde mělo sejít více klubů, které v současné době mají 

problém se zázemím. Bude úvaha, s níž se do toho šlo, pokračovat, nebo 

to bude mít pouze jeden subjekt jen pro sebe?; 

 

Mgr. Brabec - bude to spravovat p. Froněk, bude zde více sportovních aktivit, jak již 

říkal. Po dohodě byli vymístěni pozemní hokejisté, za nemalé finanční 

prostředky jim vybudujeme přiměřené zázemí. Kromě fotbalu zde bude 

například lukostřelba, ale prostory budou fungovat také pro veřejnost. 

Bude to tedy taková Lokomotiva na Lochotíně; 

- nikdo další se již do diskuse nepřihlásil, 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. 285 - 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 Mgr. Brabec vyzval Bc. Trnku; 

 

Bc. Trnka - chtěl by se zeptat na 22. 9. 2016 na setkání s veřejností k prostoru 

bývalého areálu BMX – co se tam chystá? Jsou již nějaké záměry?; 
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PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA  

- jednalo se o setkání s občany, Správou veřejného statku města Plzně         

a s občanským sdružením, které se tomu věnuje. Byly vytvořeny asi 4 

skupiny obyvatel, kteří bydlí v bezprostřední blízkosti. Jednalo se spíše   

o diskusi nad tím, co by si zde obyvatelé přáli, jaké sporty by zde chtěli 

provozovat. Do konce listopadu by měla být navržena studie, jak by 

mohly být prostory po BMX využity. Předpokládá, že potom s tím 

budeme seznámeni a zřejmě nebude problém ji předložit zastupitelům. 

My jsme pochopitelně upozornili na to, že v současné době probíhá 

architektonická soutěž na proměnu vnitrobloku Krašovská, kde si 

obyvatelé také přejí určité sportovní vyžití. Kladli jsme důraz na to, aby 

zde vládla určitá symbióza a nevznikly tak dva stejné sportovní prvky 

nedaleko od sebe; 

 

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

 

Mgr. Vozobule - pozdravil přítomné a chtěl by se zeptat na 14. 9. 2016 na jednání 

s přednostkou Ústavu sociálního a posudkového lékařství pí. docentkou 

Čeledovou a p. doktorem Čevelou, o co se zde jednalo?; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA  

- jednalo se o spolupráci na akci, která byla zaměřená na seniory a péči       

o zdraví, která probíhala v červnu letošního roku. Byla to diskuse nad 

tím, jestli byla akce úspěšná, nebo ne, a zda by bylo žádoucí v ní 

pokračovat. Závěr byl takový, že je akce hodnocena jako velmi úspěšná, 

seniory kvitovaná a my jako obvod bychom rádi akci podpořili v červnu 

příštího roku znovu; 

 

Mgr. Brabec -  vzhledem k tomu, že se již nikdo další s dotazem nepřihlásil, požádal        

o připravení hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno všemi 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 286 - schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

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

p. Uhlík, MBA - pozdravil přítomné a otevřel rozpravu, nikdo se nepřihlásil, a proto nechal 

připravit 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 – PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 
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Návrh byl přijat. 

Usnesení č. 287 - 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 - požádal o dotazy, s nimiž se nikdo nepřihlásil, a proto bylo přistoupeno 

rovnou k 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. 288 - schváleno 19 členy ZMO Plzeň 1 

7 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování 

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 - chtěl by se zeptat na činnost pana předsedy ve dnech 26. 9. – 27. 9. 2016 

– kontrola vybraných smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 1. 

Kolik jich bylo a o jaké šlo?; 

Mgr. Krňoul - těch smluv bylo celkem 12. Jednalo se o dvě individuální žádosti              

– Nadace 700 let města Plzně, Média na vydání Legenda Lochotín. 

Následně to bylo 10 smluv z velké grantové komise a jednalo se o tyto 

smlouvy – Triatlon Plzeň, pro Přemysla Švarce, TJ Plzeň Košutka, SSK 

Talent 90, Nadační fond západočeských olympioniků, Tělovýchovná 

jednota Orel, Anna Petáková, DHC Plzeň, Curling club Meteorite             

a Roman Audes; 

 

p. Heřman - dále by se chtěl zeptat na 29. 9. 2016 – seznámení se se stavem poškození 

objektu V Lomech 13 a projednání možné náhrady škody; 

Mgr. Krňoul - byl se zde podívat, aby zjistil poškození objektu, seznámil se s ním           

a pojišťovna bude plnit; 

 

p. Heřman - proč se na to vlastně ptá. Měl za to, že jsme již objekt vrátili z našeho 

užívání městu. Možná se plete, ještě se nám to nepovedlo, ale má pocit,    

že v zastupitelstvu již takový materiál byl;  

  

Mgr. Brabec - tento materiál byl prozatím pouze v našem zastupitelstvu; 
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p. Heřman - utvrdil se, že se nám tedy ještě objekt nepodařilo vrátit; 

Mgr. Brabec - ne, nepodařilo; 

 

p. Heřman - škoda je tedy důvod čerpání z pojistné smlouvy? Je to z důvodu, že spadla 

střecha nebo to někdo rozkradl? Chtěl by se zeptat na důvod; 

 

Mgr. Brabec - předal slovo Ing. Brecíkovi; 

 

Ing. Brecík - pozdravil přítomné. Ta škoda, která vznikla vandaly (posprejováno zdivo 

a poškozeno okno), byla vyšetřována policií. Uhradí ji v plné výši 

pojišťovna. Nic víc se k tomu nedá říci, je to divná záležitost; 

 

p. Heřman - musí souhlasit s Ing. Brecíkem, je to opravdu podivná záležitost; 

 

Mgr. Brabec - konstatoval, že p. Heřman je odborníkem na naše domy. Po Javorné se 

může jít podívat také na objekt V Lomech 13; 

 

p. Heřman - p. starostu vnímá jako pamětníka a je rád, že takto monitoruje jeho 

činnost. Ještě by se zeptal na 23. 9. 2016, kdy se p. předseda seznamoval 

s připravovaným rozpočtovým opatřením na koupi alkohol testeru pro 

Městskou policii. Vidíte v nákupu nějaký problém, když jste ho tak 

zkoumal?; 

 

Mgr. Krňoul - ne, žádný problém zde nevidí, pouze se s tímto materiálem seznámil, 

protože ostatní služebny ho mají, teď ho budeme mít i my. To je celé; 

 

p. Heřman - poděkoval za odpovědi. Dne 4. 10. 2016 jste tady ve své skromnosti 

zapomněl uvést k účasti na Komisi pro nakládání s majetkem města RMP, 

že jste se navíc zúčastnil i roznosu volebních materiálů Koalice pro 

Plzeňský kraj; 

 

Mgr. Brabec - řekl, že se domnívá, že toto nebylo příliš férové, ale každý je strůjce 

svého osudu; 

- nikdo další již nebyl do diskuse přihlášen, a proto přistoupil k hlasování. 

 

 

Usnesení bylo schváleno 19 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

7 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování – Ing. Březina, p. Heřman, Mgr. Jehličková,             

pí. Štefanová, Bc. Trnka, Mgr. Vozobule,             

Ing. Ženíšek 

 

 

 

Usnesení č. 289 - schváleno všemi 26 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 10)  Vyřízení písemných interpelací členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

Mgr. Brabec - vyzval k dotazu Bc. Trnku; 
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Bc. Trnka - chtěl pouze poděkovat za vyřízení písemné interpelace, materiály obdržel. 

Vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti se s nimi prozatím 

nemohl seznámit, nicméně potvrdil jejich přijetí; 

 

Mgr. Brabec - k dalšímu dotazu vyzval Ing. Bartmana; 

 

Ing. Bartman - chtěl by se zeptat, proč schvalujeme poskytnutí informací, když už 

poskytnuty byly?; 

 

Mgr. Brabec - ano, to je špatně, my neschvalujeme, pouze bereme na vědomí, čili 

z návrhu usnesení můžeme bod II. vypustit. Jedná se o tzv. provozní 

slepotu, protože v tomto materiálu pouze bereme na vědomí. Navrhl tedy 

vypustit bod II; 

- očekával, že se zde objeví komentář k poslednímu číslu Plzeňské 

Jedničky, kde jsme měli titulní fotku k rekonstrukci Karlovarské ulice      

a ona už to Karlovarská není, to je podobný případ provozní slepoty, 

která někdy nastane; 

- další dotazy již nebyly, a proto nechal hlasovat pouze o vzetí na vědomí 

tohoto materiálu. 

 

Usnesení bylo schváleno všemi 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 290 – schváleno všemi 26 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 11)  Připomínky MO Plzeň 1 ke změně Statutu města Plzně 

 

Mgr. Brabec - v tomto materiálu si můžete přečíst, k jakým bodům máme připomínky, je 

to zde přesně vyznačeno: k bodu 7 - vraky, k bodu 17 - užívání 

nebytových prostor atd.; 

 - otevřel rozpravu, do níž vyzval Mgr. Vozobule; 

 

Mgr. Vozobule - poděkoval za slovo. Měl by otázku, která s tím souvisí. V té souvislosti se 

v tomto roce ptali na debaty mezi obvody týkající se práv a povinností 

zřizovatelů mateřských škol. V návrhu na změnu Statutu to nikde nenašel. 

Zajímalo by ho, kam to zatím dospělo, protože to byla iniciativa více 

obvodů. Chápe to, že jde o materiál, který přichází z města, ale zajímá ho 

kontext, jak daleko je debata, když se to v novém návrhu Statutu 

neobjevilo, tzn. že minimálně na rok je tato debata zastavena; 

 

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

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA  

 - my se možná s p. starostou domluvíme, protože on jako statutární 

zástupce chodí na jednání, která se toho týkají. My jsme se shodli na tom, 

že v současné době nebudeme požadovat to, aby ředitelky mateřských 
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škol byly přímo podřízeny obvodu, protože s tím souvisí celá řada dalších 

činností (jejich odvolávání, řešení závěrů z inspekcí apod.), což je potřeba 

velmi pečlivě zvážit a prodiskutovat, jakým způsobem to případně 

organizačně pojmout. Jestli by to všechno mělo přejít pod obvody, nebo 

ne. V tuto chvíli to považujeme za velmi rizikové, nedořešené a není to 

z našeho pohledu věc zásadní, protože spolupráce s odborem školství 

funguje velmi dobře, obvod si v žádném ohledu na ni nemůže stěžovat,       

a proto jsme to ponechali takto; 

 

Mgr. Vozobule - poděkoval za odpověď; 

 

Mgr. Brabec - k dalšímu dotazu vyzval Ing. Bartmana; 

 

Ing. Bartman - chtěl by se zeptat k návrhu usnesení – my nechceme, aby to 

Zastupitelstvo města Plzně zapracovalo do návrhu Statutu? Když tam 

dáme, že doporučujeme ZMP vzít na vědomí připomínky MO Plzeň 1, 

tak oni je vezmou na vědomí, tím to skončí a ve Statutu nic nebude, čili 

asi by zde mělo být, že doporučujeme ZMP zapracovat připomínky MO 

Plzeň 1 do Statutu města Plzně; 

 

Mgr. Brabec - se s tímto návrhem ztotožnil a požádal doplnit do usnesení,                      

že doporučujeme ZMP zapracovat připomínky MO Plzeň 1 do Statutu 

města Plzně; 

- nikdo další již nebyl s dotazem přihlášen, a proto nechal o doplněném 

návrhu usnesení hlasovat. 

 

Usnesení bylo schváleno všemi 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 291 - schváleno 21 členy ZMO Plzeň 1 

4 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 12)  Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 56 – 59, 61 a blokace 

finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 na zajištění akce 

Vinná stezka 

 

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

 

p. Uhlík, MBA - máme před sebou seznam rozpočtových změn a v bodě 2. blokaci 

finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 ve výši 

450 000 Kč na zajištění akce Vinná stezka. Rozpočtová opatření, která 

jsou zde projednávána, byla schválena na jednání Finančního výboru 

ZMO Plzeň 1 v pondělí, na blokaci finančních prostředků Finanční výbor 

ZMO 1 nepřijal žádné usnesení, žádné většinové stanovisko nepřišlo; 

 - vyzval k dotazu Ing. Březinu; 
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Ing. Březina - navrhl, abychom o blokaci hlasovali zvlášť, a to právě proto, že ani          

na Finančním výboru ZMO Plzeň 1 nedošlo ke shodě a pro zastupitelstvo 

nepřijalo žádné doporučení; 

 

p. Uhlík, MBA - nemá s tím žádný problém; 

 - k dalšímu dotazu vyzval Ing. Bartmana; 

Ing. Bartman - měl by dotaz k č. 56, tzn. že dotace na podporu zaměstnanosti je určená 

na mzdové prostředky?; 

 

p. Uhlík, MBA - je určena na mzdy včetně odvodů a včetně finančních prostředků 

vyplývajících z nemocenské; 

 - dále vyzval ke slovu p. Winkelhöfera; 

 

p. Winkelhöfer - chtěl by se připojit k Ing. Březinovi, protože o Vinné stezce jsou 

v materiálu napsány dvě věty. Vůbec neví, co si pod tím má vybavit          

a 450 000 Kč mu přijde jako velká částka. Zeptal se vedení, jestli by 

k tomu nechtělo něco říct, když o tom tady máme hlasovat?;  

 

Mgr. Brabec - po poměrně úspěšném vinobraní na statku U Matoušů se vedení 

domluvilo, že něco podobného by se mohlo uskutečnit na jaře, něco jako 

naučná vinná stezka kolem Boleveckých rybníků. Bylo by to tentokrát     

ve větším měřítku, postavené na již kvalitně dozrátém víně ve sklepích, 

své produkty by zde prezentovali čejkovičtí vinaři. Ideologickým 

nositelem této akce je p. Uhlík, MBA; 

 

p. Winkelhöfer - do Plzně mu Vinná stezka opravdu nepřipadá jako dobrý nápad,               

to bychom za chvíli mohli udělat i whisky stezku nebo vodka stezku.         

Za 450 000 Kč opravdu nejsme takový orgán, abychom organizovali 

podobné candrbály, a to zde opakuje již po několikáté, ale toto mu již 

přijde opravdu příliš. Do Čejkovic jezdí sice rád, ale to neznamená, že by 

měly jezdit sem;  

 

p. Uhlík, MBA - dalším přihlášeným je Ing. Březina; 

 

Ing. Březina - již to říkal na Finančním výboru ZMO Plzeň 1, stejně jako kolegyně 

Vítovcová. Vadí mu na tom to, že rodiče zde budou požívat alkoholické 

nápoje před dětmi a učili bychom je tím pít. Máme málo problémů 

s alkoholem, takže si přiděláme další. Na 450 000 Kč by viděl mnohem 

lepší využití; 

 

p. Uhlík, MBA - předal slovo Ing. Bartmanovi; 

 

Ing. Bartman - protože zde říkáte, že to navazuje na statek U Matoušů, tak on se té akce 

účastnil, sice až později, ale účastnil, a 100 000 Kč na to, aby se tam 

postavily stánky a prodával se alkohol, tak je příliš. Nic jiného tam kromě 

hudby nebylo. Dokonce si tam něco zakoupil, ale potom zjistil, že by to 
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mělo mít kolek a nemělo ho to. Dle jeho názoru to nebyla příliš seriózní 

akce. Možná se spletl a pohybovalo se to těsně na hranici, ale myslí si,    

že to kolek mít mělo podle % alkoholu, které bylo uvedeno na láhvi. 

V tom případě by tedy pečlivě vybíral provozovatele; 

 

p. Uhlík, MBA - další přihlášení do diskuse již nebyli, a proto nechal dle návrhu             

Ing. Březiny hlasovat o bodu blokace finančních prostředků ve Fondu 

rezerv a rozvoje samostatně. V první řadě tedy budeme hlasovat                 

o části - schvaluje blokaci finančních prostředků ve Fondu rezerv              

a rozvoje MO Plzeň 1 ve výši 450 000 Kč na zajištění akce Vinná stezka; 

 

Hlasování o schvalování blokace finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO 

Plzeň 1 ve výši 450 000 Kč na zajištění akce Vinná stezka: 

14 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro návrh 

9 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo proti návrhu – Ing. Bartman, Ing. Březina, p. Heřman,            

Mgr. Jehličková, pí. Štefanová, p. Trampota, 

Bc. Trnka, Mgr. Vozobule, p. Winkelhöfer 

3 členové ZMO Plzeň 1se zdrželi hlasování – Bc. Ing. Kotora, pí. Vítovcová, Ing. Ženíšek 

První část materiálu byla přijata. 

 

Hlasování o celém předloženém návrhu usnesení:  

21 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro návrh 

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

Ing. Ženíšek 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – Mgr. Jehličková 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 292 – schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 13)  Dotace z Plzeňského kraje 

 

p. Uhlík, MBA  - dalším materiálem, který zde máme předložený, je vyřešení poskytnuté 

účelové dotace MO Plzeň 1 ve výši 250 000 Kč, které jsme chtěli použít 

na projekt „Bezpečnost pro seniory“, který byl relativně hodně konkrétní. 

Tato akce nebyla realizována, my v současné době budeme žádat 

Plzeňský kraj o prodloužení čerpání této neinvestiční dotace ve výši 

250 000 Kč s tím, že bychom ji chtěli použít na Plzeňskou senior 

akademii, kterou jsme v letošním roce měli poprvé. Bohužel dotace tím, 

že je neinvestiční, tak se dá špatně použít na investiční akce. V případě, 

že Plzeňský kraj svým usnesením rady nebo zastupitelstva toto neschválí, 

tak tady schvalujeme vrácení této načerpané dotace; 

- otevřel k materiálu rozpravu a vyzval k dotazu Ing. Bartmana; 

 

Ing. Bartman - chtěl by se zeptat, proč došlo k tomu zdržení a proč to nebylo 

realizováno?; 
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p. Uhlík, MBA - odpověděl, že ze strany seniorů o to nebyl projeven zájem v tak velkém 

množství kurzů; 

 - dále předal slovo Ing. Březinovi; 

 

Ing. Březina - možná už moc zapomíná, ale pořád si pamatuje, že zde vystoupili s tím, 

že pořádat pro seniory 360 kurzů, je nesmysl. Ukazuje se, že měli pravdu; 

 

p. Uhlík, MBA - odpověděl, že uvidíme, jak se k tomu postaví nové vedení Plzeňského 

kraje, a podle toho budeme postupovat; 

 

Ing. Březina - jde mu o to, že se to vůbec nerealizovalo. Neviděl nikde ani dokonce 

žádnou upoutávku, že by se nějaké takové kurzy chystaly a na poslední 

chvíli, když máme dát do konce listopadu vyúčtování dotace, tak se s tím 

teď zabýváme; 

 

p. Uhlík, MBA - vzhledem k tomu, že již žádné další dotaz nebyly zaznamenány, 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.  

 

 

Materiál nebyl přijat 

Bod 14)  Návrh Ing. Václava Ženíška, člena Zastupitelstva MO Plzeň 1, na snížení počtu 

uvolněných členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 
 

Mgr. Brabec - předal slovo předkladateli Ing. Ženíškovi; 

 

Ing. Ženíšek - pozdravil přítomné a ve zkratce by chtěl říci, že úplatek není sprosté 

slovo. Sprosté je, když úplatek někdo dává a když ho někdo bere. Zrovna 

tak trafika není sprosté slovo, sprosté je, když ji někdo nabídne a někdo 

přijme; 

 

Mgr. Brabec - vzhledem k tomu, že se nikdo s dotazy nepřihlásil, nechal připravit 

hlasování. 

 

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

Bc. Ing. Kotora, pí. Štefanová, Bc. Trnka,               

pí. Vítovcová, Mgr. Vozobule, Ing. Ženíšek. 

15 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo proti návrhu 

2 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování – Ing. Bartman, p. Winkelhöfer 

Návrh nebyl přijat. 
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Usnesení č. 293 schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 15)  Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 
 

Mgr. Brabec  - pouze připomněl, že na stůl byl předložen zápis ze zasedání Finančního 

výboru ZMO Plzeň 1 z pondělí; 

 - 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. 294 schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 16)  Informativní zprávy 

 

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

přistoupil k 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. 295 schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali 

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

na zpracování projektové dokumentace rekonstrukce objektu u Seneckého 

rybníka 

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

 

p. Uhlík, MBA - jedná se o první materiál, který je předložen na stůl. Týká se toho,             

že v době, kdy jsme převáděli, nebo kdy jsme žádali město o to, abychom 

mohli převést objekt u Seneckého rybníka využívaný skauty z důvodu 

toho, že byly očekávány velké rekonstrukční náklady nebo náklady               

na opravy, tak jsme říkali, že bychom poskytli částku ve výši 300 000 Kč  

Správě veřejného statku města Plzně, pokud by tento objekt získala, na 

vytvoření projektové dokumentace. Máte před sebou materiál, který toto 

splňuje, a to z toho důvodu, že objekt byl Statutem převeden z naší správy 

do správy veřejného statku; 

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

bylo připraveno hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 24 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali – p. Heřman, pí. Štefanová 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 296 schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 18) Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2016/001407 – změna účelu  
 

Mgr. Brabec - sdělil, že v důvodové zprávě je vysvětleno, co chce Gymnázium Františka 

Křižíka za finanční prostředky udělat; 

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

 

Usnesení bylo schváleno 24 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – p. Heřman 

Návrh byl přijat. 

Usnesení č. 297 schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1 

2 členové  ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 19) Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP           

na pořízení automobilů pro Městský obvod Plzeň 1 
 

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

 

Bc. Trnka - chtěl by pouze poznamenat, což neznamená, že by byl proti nákupu těch 

vozidel, že je to poměrně dynamická věc. Ještě v pondělí na Finančním 

výboru ZMO Plzeň 1 se prezentoval jeden typ vozidla a teď je to 

najednou vozidlo jiné. Chápe, že se to může vyvíjet, ale očekával by,      

že to bude plánováno s větším předstihem; 

 

Mgr. Brabec - dodal, že na dnešní ranní poradě vedení rozhodlo, že se pořídí Transporter 

a ne to druhé auto, proto se to takto řešilo; 

- žádné další dotazy již nebyly zaznamenány, a proto požádal o připravení 

hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – p. Heřman 

Materiál byl přijat. 

 

Usnesení č. 298 schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 20) Podání žádosti o podporu v rámci 39. Výzvy OPŽP – energetické úspory na akci 

„Stavební úpravy pavilonů C a D v areálu 60. MŠ, Manětínská 37, Plzeň“ 
 

p. Uhlík, MBA - dalším materiálem je znovu podání žádosti o podporu v rámci 39. Výzvy 

OPŽP. Vzhledem k energetickému auditu jsme byli z 19. Výzvy vyřazeni 
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a na základě včerejšího e-mailu od pí. Pollové musíme tento materiál 

projednat v ZMO Plzeň 1 tak, abychom mohli požádat město, aby ho 

zařadilo do 39. Výzvy. Je to materiál, který nebyl avizován ani                

na pondělním jednání předsedů klubů, protože jsme se to dozvěděli         

od pí. Pollové včera v poledne;  

 - otevřel rozpravu, s dotazy se nikdo nepřihlásil, a proto požádal rovnou      

o hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 24 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – p. Heřman 

Materiál byl přijat. 

 

 

Bod 21) Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé 
 

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

 

p. Heřman - vrátil by se ještě k bodu č. 16, protože se předtím nestihl přihlásit. Chtěl 

by se k tomu zeptat, jak bylo odpovězeno pí. Mgr. Ryšavé na její 

otevřený dopis, který zaslala. Tady si nevšiml, že by nějaká odpověď byla 

přiložena, ale možná to pouze přehlédl; 

 

Mgr. Brabec - dopis, který zde před měsícem podala pí. Mgr. Ryšavá, předal na jednání 

p. primátorovi a p. náměstkovi, protože se domnívá, že jsou momentálně 

v této věci na tahu ve městě. Oba ho ujistili, že s obyvateli lokality budou 

jednat a my jsme to pí. Ryšavé sdělili; 

 

p. Heřman - sdělili jste jí to dopisem?; 

 

Mgr. Brabec - ano, sdělili jsme jí to dopisem. Obrátil se na úřad, zda bychom mohli říci, 

kdy byl tento dopis odeslán? Následně bylo vyjasněno, že jsme jí 

neodpověděli, protože na tento otevřený dopis neuvedla svou adresu; 

 

p. Heřman - domnívá se, že pí. Ryšavá je dostatečné známá, a navíc, když se to 

vztahovalo ke Komenského 20, tak je asi velký předpoklad, že tam také 

bude bydlet. Odpověď by si dle jeho názoru zasloužila, a jelikož se to 

týká obvodu, tak by jeho vedení mělo odpověď připravit. Tím, že byl její 

apel někam předán, tak to nepovažuje za vyřízenou věc a za správné 

stanovisko; 

 

Mgr. Brabec - souhlasil s p. Heřmanem. Dopis neodešel, a proto požádal úřad                  

o napravení a zaslání do Komenského 20; 

- předal slovo Ing. Řežábové; 
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Ing. Řežábová - zopakovala, že my jsme v tu chvíli její adresu neměli. Do registru 

obyvatel se nemůžeme podívat jen tak, když chceme. To musíme 

zdůvodňovat a chodí nám na to kontroly; 

 

Mgr. Brabec - dobře, v této době již určitě víme, že pí. Ryšavá bydlí v Komenského 20, 

takže jí dopis pošleme; 

 - k technické poznámce vyzval Ing. Bartmana; 

 

Ing. Bartman - chtěl pouze říci, že adresu lze zjistit také z katastru; 

 

Mgr. Brabec - k dalšímu příspěvku do diskuse vyzval Ing. Ženíška; 

 

Ing. Ženíšek - chtěl by pouze podat informaci, protože se účastnil veřejného projednání 

projektu regenerace sídliště Vinice. Podle očekávání byl velice zklamán, 

projekt je neskutečná lumpárna, další pokračování Územního plánu. 

Projektant je v tom trochu nevinně, projekt vychází z Územního plánu, 

který byl schválen a předpokládá na všech sídlištích další zahušťování 

sídlišť, další dostavbu bytových domů do sídlišť a neřeší do budoucna 

zajištění trvale udržitelného rozvoje území sídlišť. Důvodem, proč se to 

tak stalo, tak je zadání ÚKR MP, kdy oni řekli projektantovi, aby                 

nepočítal potřebu parkovacích míst na sídlišti s důvodem, že údajně nejde 

zjistit, kolik a jaké byty jsou na Vinicích, jakých kategorií, aby se to dalo 

objektivně zjistit. Projektant tvrdil, že dělá projekt s výhledem na 30 let     

a nedokáže zjistit ani současnou potřebu parkovacích míst, natož aby 

zjistil výhledovou potřebu v následujících 30 letech? Největším 

problémem je to, že projekt je zpracován podle schváleného Územního 

plánu, který jste také schválili a který uvažuje zástavbu na sídlištích. 

Projektant tam samozřejmě umístil zastavění pozemků mezi Hodonínskou 

a Na Chmelnicích, udělal zde 3 oranžové tečky jako potenciální výstavbu 

a neřešil zapojení tohoto území do projektu regenerace. Občané si tam 

stěžovali, že projekt neřeší základní vadu sídlišť, že jsou to noclehárny,    

že je tam třeba vybudovat další městské funkce tak, aby se z toho sídliště, 

které tam bude dalších 100 let, stala městská součást, která je schopná 

samostatného užívání, aby občané nemuseli odtud za vším jezdit mimo 

svoji noclehárnu. Navrhovala se zde laická řešení dopravy, protože 

projekt vůbec neuvažuje s tím, co je základnou a zásadami toho projektu 

regenerace – navrhnout nové dopravní řešení tak, aby se vyřešil problém 

dopravy v pohybu a klidu, který v tom návrhu nemohl být dostatečně 

dobře vyřešen, protože se podmínky změnily oproti tomu, jak to bylo 

před 30, 40 lety. Občané si stěžovali, že tam levá ruka neví, co dělá pravá, 

projektant říkal, že v příštím roce se má nějak významně rekonstruovat 

Brněnská, se SVS MP to nebylo řádně projednáno, on mezitím 

zpracovává nějaký projekt regenerace, přičemž ani on sám to nevěděl,     

že se má tato ulice v příštím roce upravovat. V neposlední řadě se tam 

občané ptali, proč zde není zapojeno území, kde podle toho územního 

projektu zóny původního, tak bylo obrovské společenské a kulturní 

centrum, obchodní centrum s podzemními garážemi, nebo s kryty CO, 
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kde se Vám v minulém období podařilo zajistit stavební povolení            

na bytový dům B. To občané vůbec nevědí, že v současné době tam mafie 

plánuje místo toho, co už je odsouhlaseno, nastavení bytového domu        

na 13 pater na 150 bytů. Místo toho, aby se tento prostor zapojil do tohoto 

projektu regenerace, tak se uvažuje o tom, že dojde k zahuštění dalšími 

byty, čímž se prohloubí ta monofunkčnost bydlení a znemožní                 

se regenerace sídliště. Dalo by se o tom hovořit dlouho, ale tímto chce 

vyjádřit hlubokou nespokojenost s projektem regenerace. Není možné, 

aby nahradil Regulační plány, které se zde pokoušel prosazovat; 

 

Mgr. Brabec - pouze upozornil dle svého názoru na nevhodně používaná slova,               

za jejichž použití je třeba si uvědomovat určitou zodpovědnost – mafie, 

lumpárna apod. Apeloval, aby pro příště více zvažoval, která slova 

použije; 

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

rozpravu k tomuto bodu a přikročil k závěru. 

 

 

 

Bod 22)     Závěr 

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

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

Zastupitelstva MO Plzeň 1 se sejdeme na začátku prosince. Všechny přítomné pozval                  

na rozsvícení vánočního stromečku, které se bude konat dne 29. listopadu 2016. Pozvánky budou 

s předstihem zaslány.  

Tím bylo zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 19. 10. 2016 ukončeno. 

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 skončilo v 17:58. 

 

Zapsala:   Bc. Adéla Kubová 

Datum vyhotovení zápisu:  25. října 2016 

 

Příloha:    

Přehled usnesení 

 

                                                                                                         Mgr. Miroslav BRABEC                   

                                                                   starosta MO Plzeň 1 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

pí. Monika Magdalena ŠTEFANOVÁ        p. Jaroslav VÝBORNÝ 


