
 1 

   Z Á P I S 

Z 16. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, konaného dne 7. 12. 2016 od 17:00 hodin 

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

Kaznějovská 51, Plzeň 

 

 

Bod 1)  Zahájení 

 

 Šestnácté 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, pracovníka 

Správy informačních technologií a přítomné hosty, mezi kterými si dovolil přivítat předsedu 

Kontrolního výboru Zastupitelstva plzeňského kraje p. Ing. Václava Štěkla. Než v těchto řadách 

přivítáme a představíme nové tváře, dovolte mi, abych poděkoval za dlouholetou a velmi 

profesionální činnost a práci p. Ing. Milanovi Brecíkovi, který zastával funkci vedoucího Odboru 

investičního a stavebně správního ÚMO Plzeň 1. Věřím, že další práce pro ÚMO Plzeň 1 bude 

stejně úspěšná jako ta dosavadní. RMO Plzeň 1 na svém zasedání dne 28. 11. 2016 přijala 

usnesení č. 426, v němž schválila nový Organizační řád ÚMO Plzeň 1 s platností od 1. 1. 2017. 

Změna spočívá v tom, že Odbor investiční a stavebně správní ÚMO Plzeň 1 bude rozdělen         

na Odbor investiční, Odbor správy majetku a Odbor stavebně správní. Nový Organizační řád 

ÚMO Plzeň 1 byl zaslán dnes dopoledne e-mailem. Tajemnice ÚMO Plzeň 1 od 1. 1. 2017 pověří 

vedením (do doby vypsání řádného výběrového řízení) následující zaměstnance, které zde vítám: 

 

Odbor investiční – Andrea Šlechtová 

Odbor správy majetku – Ing. Eva Štědrá 

Odbor stavebně správní – Ing. Zdeněk Hanzelín 

Než přistoupíme k dalšímu bodu programu dnešního zasedání ZMO 1, chtěl bych Vám předat     

za obvod vánoční dárky, které máte všichni připravené na svých stolech. Dárková taška 

z vinařství Tanzberg a taška s knihami – 2. vydání publikace Legenda Lochotín – Folk                

a  country, Bazén pro půl milionu – nejen o bazénu na Slovanech, ale také o rekonstrukci bazén 

na Lochotíně, Arboretum Sofronka – od p. Ing. Jana Kaňáka, PhD. - průřezová publikace      

k 60 – ti letému výročí fungování a publikace 90 let ZOO Plzeň, kterou jsme křtili letos v létě.  

Jsem moc rád, že na všech těchto publikacích jsme se díky svému hlasování podíleli také 

finančně. Posledním dárkem je kalendář na příští rok složený ze 13-ti uměleckých fotografií 

z obvodu. V případě zájmu o další kusy kalendáře se na nás, prosím, obraťte.  

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

zasedání přítomno prozatím 26 členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, Mgr. Michal Vozobule dorazil 

krátce po zahájení (přítomných 27 členů). 

 

Omluveni jsou členové Zastupitelstva MO Plzeň 1: 

- 

 

 

Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu. 

 

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

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

Starosta konstatoval, že zápis z předchozího zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 byl podepsán 

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

vzneseny žádné námitky.   

 

Bod 2)  Jmenování ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise            

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

 

Ing. Jan ŠTĚPÁN, 

Bc. Tomáš TRNKA 
 

 

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, 

Ing. Pavel BŘEZINA,  

p. Libor KOJZAR. 
 

 

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.  
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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, došlo pouze k malým 

změnám. K jednotlivým bodům jsou na stůl přiloženy další podklady; 

-   k bodu č. 13 – na stole je návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017             

a rozpočtový výhled na roky 2018 – 2020 se zpracovanými změnami dle 

Organizačního řádu ÚMO Plzeň 1 platného od 1. 1. 2017 (projednáno 

včera na FV). Změny oproti návrhu rozpočtu zveřejněnému na úřední 

desce v návaznosti na nový Organizační řád ÚMO Plzeň 1 jsou 

vyznačeny žlutou barvou. Dále má  k dispozici nově zpracované podklady 

od správců rozpočtu a stanovisko Ekonomického úřadu MMP 

k zveřejnění návrhu rozpočtu.; 

-   k bodu č. 21 je na stůl předložena zpráva o činnosti Finančního výboru 

ZMO 1 za rok 2016; 

-   k bodu č. 22 je na stole plán práce Finančního výboru ZMO 1 na rok 

2017;   

-   dále je předložen k bodu č. 23 na stůl zápis ze zasedání finančního 

výboru, který se konal včera; 

-   k bodu č. 24 – Informativní zpráva – je předložena na stůl zpráva č. 5 

k průběhu architektonické soutěže na proměnu vnitrobloku Krašovská. 

Soutěž probíhala v pátek do pozdních nočních hodin, a proto je nyní 

předkládána na stůl.  

 

Program je tedy následující: 

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise 

2. Schválení programu jednání  

3. Kontrola plnění usnesení z 15. 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. Stanovení paušální částky za náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce 

zastupitele 

11. Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2016 

12. Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 65 - 68 

13. Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2017, včetně rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2020 – 

na stole je návrh rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 2018 – 

2020 se zpracovanými změnami dle Organizačního řádu ÚMO Plzeň 1 platného od 1. 1. 

2017 (projednáno včera na FV). Změny oproti návrhu rozpočtu zveřejněnému na úřední 

desce v návaznosti na nový Organizační řád ÚMO Plzeň 1 jsou vyznačeny žlutou barvou. 
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Dále máte k dispozici nově zpracované podklady od správců rozpočtu a stanovisko EÚ 

k zveřejnění návrhu rozpočtu.  

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

pro Divadlo Josefa Kajetána Tyla, p.o., na realizaci projektu DJKT Kouzelná flétnička – 

vzdělávací cyklus pro děti z MŠ v MO Plzeň 1 

15. Nakládání s atypickými kryty na radiátory v majetku 46. MŠ Plzeň, Fibichova 4, p.o. 

16. Hodnocení plnění plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních výdajů za 1. -3. 

čtvrtletí roku 2016, realizovaných z rozpočtu investičního oddělení Odboru investičního a 

stavebně správního ÚMO Plzeň 1  

17. Zařazení nově zahajované akce do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí 

Odboru investičního a stavebně správního ÚMO Plzeň 1 

18. Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností se subjekty Pavel Bastl, Woring, s.r.o., 

INGEM, a.s. 

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

pro Divadlo Josefa Kajetána Tyla, příspěvkovou organizaci, na akci OPEN AIR NOC S 

OPEROU 2017 
20. Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 69, 70 
21. Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 za rok 2016 – zpráva o činnosti FV 

za rok 2016 je předložena na stůl, FV zasedal včera 

22. Plány práce výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2017 – plán práce FV na rok 2017 

je předložen na stůl, FV zasedal včera 

23. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1  - zápis ze zasedání FV je 

předložen na stůl, FV zasedal včera  

24. Informativní zprávy – na stůl je předložena informativní zpráva k průběhu architektonické 

soutěže na proměnu vnitrobloku Krašovská v Plzni 

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 vzhledem 

k tomu, že se nikdo nepřihlásil, nechal hlasovat o schválení programu.  

 

   

Program byl schválen 26 přítomnými členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – Mgr. Roman Zarzycký. 

 

 

 

Usnesení č. 299 - schváleno všemi 27 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 3) Kontrola plnění usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

Mgr. Brabec  - zeptal se přítomných, má – li někdo k tomuto bodu připomínky, a jelikož 

tomu tak nebylo, zahájil hlasování. 

 

 

Usnesení bylo schváleno všemi 27 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 300 - schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 4)     Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 

 

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

 

Mgr. Jehličková - pozdravila přítomné a chtěla by se zeptat na č. 382/2016, který se týká 

návrhu realizace projektu Klub Jednička. I když je k tomu informativní 

zpráva, kterou si přečetla, tak by chtěla vědět od někoho kompetentního 

z RMO 1, k čemu směřuje tento projekt, zda úřad bude celou tuto 

záležitost administrovat, zda na něj budou alokovány prostředky v té výši, 

jak je uvedeno v informativní zprávě, a k čemu ho budeme potřebovat;  

 

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

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

- pozdravila přítomné. Klub Jednička byl zřízen proto, aby se mohly 

podporovat vybrané cílové skupiny. První z nich, jak je uvedeno 

v informativní zprávě, je podpora rodin s dětmi do 15 let, kdy se jedná      

o příspěvky na příměstské tábory. Další možnou výhodou, ke které 

směřujeme, je dohoda s partnery, kteří mohou poskytovat určité výhody 

členům klubu, ať už se jedná o volnočasové aktivity dětí apod. Inspirovali 

jsme se u větších měst, konkrétně velmi úzce spolupracujeme s jednou 

pražskou městskou částí. Peníze alokované v rozpočtu na projekt jsou, 

očekáváme, že v příštím roce by čerpání prostředků na příměstské tábory 

nemělo přesáhnout zhruba 400 000 Kč. Předpokládáme, že administrace 

bude v rámci ÚMO 1, nicméně projekt připravujeme tak, aby úřad příliš 

nezatížil; 

 

Mgr. Jehličková - chtěla by se ještě zeptat, zda na obvodě neexistuje organizace, která by to 

dokázala dostatečně dobře administrovat, protože v informativní zprávě 

se píše, že je asi 10 provozovatelů příměstských táborů, což není tak 

vysoké číslo, aby to někdo s příslušnými zkušenostmi nemohl dělat. Dle 

jejího názoru je zatím zbytečné k záležitosti zřizovat klub, i když rozumí 

tomu, že je nutné mít dostatečně pokryté příměstské tábory v rámci 

obvodu, protože je o ně z řad rodičovské veřejnosti, a zejména z řad dětí, 

velký zájem. Pokud tomu dobře rozumí, tak v informativní zprávě se píše, 

že by klub přispíval do výše 200 Kč na žáka na pobyt na příměstském 

táboře. Je to tak?; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

- ano, je to tak. V současné době jsme vycházeli z cen za příměstské 

tábory, které jsou pořádány na obvodě, z čehož vychází 10% z ceny 

tábora - na 200 Kč na dítě za rok. K otázce, zda by to mohl někdo jiný 

administrovat, se obává, že nikoliv, protože se jedná o příspěvky, které 

půjdou z rozpočtu obvodu, takže nikdo jiný než úřad je předávat nebo 
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proplácet obyvatelům nemůže. Poděkovala za podnět. V současné době    

se rozpracovávají všeobecné podmínky tak, aby realizace byla hladká           

a nikoho příliš nezatěžovala; 

 

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

  

Ing. Březina - pozdravil přítomné a chtěl by se zeptat na usnesení, kterému moc 

nerozumí, a to č. 374/2016 na straně 3. RMO 1 schválila, že lavičky bude 

užívat pouze společnost XMAD s.r.o. a WEST MEDIA s.r.o. a občané si 

na to nebudou moci sednout, nebo jde o reklamu?; 

 

Mgr. Brabec - jde pochopitelně o reklamu; 

 

Ing. Březina - uzavření smlouvy o užívání laviček je zde napsáno; 

 

Mgr. Brabec - řádově máme na obvodě 1 000 laviček, lavičky slouží k reklamě těmto 

firmám, ale občané si na ně mohou pochopitelně sednout také; 

 

Ing. Březina - ujistil přítomné, že česky umí, ale tomuto nemohl porozumět jinak, než že 

je budou užívat tyto firmy; 

 

Mgr. Brabec - poděkoval za podnět; 

 

Ing. Březina - dále by se chtěl informovat k usnesení č. 377, kdy RMO 1 schválila 

záměr objednat odbornou analýzu současného stavu ÚMO Plzeň 1. 

V jakém smyslu se bude analýza provádět, jakého stavu?; 

 

Mgr. Brabec - jedná se o trend, který má již i město, a my se k tomu chceme připojit. 

Předal slovo Ing. Řežábové; 

 

Ing. Řežábová - pozdravila přítomné a sdělila, že vedení úřadu se rozhodlo, že bychom 

požádali o certifikát ISO 9001, a abychom se k certifikátu mohli dobrat, 

tak bylo potřeba zjistit, jak je na tom náš úřad z hlediska připravenosti    

na certifikaci. Proto máme již téměř hotovou analýzu a v příštím roce 

budeme chtít požádat o přípravu a vlastní certifikaci; 

 

Ing. Březina - poděkoval za odpověď, ale domnívá se, že nás to bude stát ještě hodně 

peněz. Dále by se chtěl zeptat na bod č. 385 na straně 6 – výkup nemovité 

věci – stavby rekreační chaty do majetku města, je to v úseku u Velkého 

Boleveckého rybníka. Předpokládá, že se to vykoupí, zbourá a bude         

se tam stavět něco nového?; 

 

Mgr. Brabec - k odpovědi vyzval Ing. Štědrou; 

 

Ing. Štědrá - pozdravila přítomné a sdělila stanovisko Technického úřadu MMP            

– z územního hlediska je nabízený objekt součástí uceleného městského 
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pozemku, který může být vhodný pro možné zařazení do směny v daném 

území v rámci směn vynucených stavbou VPS I/20 Plaská - Chrástecká; 

 

Ing. Březina - další dotaz má hned k následujícímu bodu 387 – zrušila část usnesení, 

čemuž nerozumí. Protože tady se píše, že souhlasila s prodejem pozemků 

ČEZU atd. a schválila stanovení bezdůvodného obohacení. To je to, co se 

zrušilo, nebo je to nové usnesení? Budou se pozemky pod trafostanicemi 

prodávat, nebo nebudou?; 

 

Ing. Štědrá - ano, budou se prodávat. Původně to měla být směna. Technické úřady 

požádaly o nové stanovisko a souhlasily s prodejem. Jsou to pozemky pod 

trafostanicemi na obvodě, bezdůvodné obohacení trvá. Byla to pouze 

změna: místo směny prodej; 

 

Ing. Březina - kdyby zde bylo napsáno, že zrušila část usnesení a stanovila takto, tak se 

nemusel ptát a ušetřili bychom si tady čas. Má rád, když jsou věci 

uvedené na pravou míru; 

 

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

 

Bc. Trnka - pozdravil přítomné a měl by dotaz, který se týká dvou bodů najednou,       

a to č. 392 a 397, nová smlouva s nájemcem  DIMATEX CS, která          

na několika parcelách v našem obvodě umístí kontejnery na textil. Pokud 

celý stav dobře pochopil, tak tato firma textilie využívá komerčně a část 

jde na dobročinné a prospěšné účely. Jeho podnět spočívá v tom, že obě 

firmy, které jsou v těchto bodech zmíněny, nemají sídlo v Plzni a dle 

jejich webových stránek tady nemají ani žádnou spolupracující 

organizaci. Chtěl by tedy poprosit, zda by nebylo možné s nimi zahájit 

jednání a zkusit je s nějakou místní organizací propojit. Zdálo by se mu 

vhodné, že pokud zde generují zisk, tak by ho sem také měli vracet; 

 

Mgr. Brabec - poděkoval za podnět, ale aby doplnil informace, tak se žádná místní firma 

k této činnosti nepřihlásila; 

 

Ing. Štědrá - potvrdila, že je tomu tak. Máme zde ještě Český červený kříž, kterému 

jsme pozemky pod kontejnery vypůjčili; 

 

Mgr. Brabec - k dalšímu příspěvku do diskuse vyzval p. Heřmana; 

 

p. Heřman - pozdravil přítomné a chtěl by se ještě vrátit k boru č. 374. Ať si to čte 

jakkoliv, tak není schopen rozklíčovat, kdo komu ty lavičky pronajal. 

Jestli město těm firmám, nebo firmy městu, nebo jak to tedy je; 

 

Mgr. Brabec - předal slovo Bc. Tomašukové; 

 

Bc. Tomašuková - je to smlouva o užívání laviček. Lavičky jsou firmy XMAD a druhé 

firmy, jde o 16 ks laviček. Firma je umístí a mohou být využívány           
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na aktuální reklamy. Jde o to, že firma dá k dispozici lavičky na veřejná 

prostranství; 

 

p. Heřman - zdarma?; 

 

Bc. Tomašuková - ano, je to bezplatně; 

 

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

 

Usnesení bylo schváleno 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 301 - schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 zdržel hlasování 

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

 

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

 

Mgr. Jehličková - poděkovala za udělení slova a chtěla by se zeptat na tři body: 

 - první z nich je účast na vernisáži výstavy archeologie 30. války 

v západních Čechách. Přepokládá, že je to 30 – ti letá válka a zajímá ji to 

z toho hlediska, že by se na to šla ráda podívat; 

 

Mgr. Brabec - ano, toto řádně nepřečetl, jedná se pochopitelně o 30 – ti letou válku 

v Západočeském muzeu; 

 

Mgr. Jehličková - další dotaz se týká 24. 10. 2016, kdy proběhlo jednání                         

s doc. ak. mal. Josefem Mišterou na téma soch na území MO Plzeň 1,      

o co se jednalo?; 

 - poslední dotaz je k jednání s p. Rossim ze dne 16. 11. 2016 – o jakou 

záležitost se bude jednat? Půjde o zajištění kulturní akce, nebo co se bude 

odehrávat? Předem poděkovala za odpovědi; 

 

Mgr. Brabec - s p. doc. Mišterou se setkal na jeho žádost, přišel poděkovat za soutěž       

a především za realizaci těch velmi diskutovaných subjektů, z nichž stojí 

už pouze jeden, zjednodušeně řečeno Králík. Na oplátku by chtěl 

nabídnout to, co p. Sutnar v Americe začal vyrábět, a tedy dětské hračky, 

které se vyrábí z jednotlivých kmenů dřeva  - např. ve tvaru žirafy, apod. 

Studenti tyto originály vyrobí a budou darovány některým školkám         

na obvodě. Zatím jsme mohli vidět pouze nákresy, hračky nebo 

stavebnice ještě nejsou hotové;   

- p. Rossi ho navštívil před akcí dvoudenního adventního jarmarku           

na statku U Matoušů, informoval o plánovaném průběhu akce, která se 

konala na konci listopadu před začátkem adventu; 

- k dalšímu dotazu vyzval p. Heřmana; 



 9 

  

p. Heřman - měl by dotaz k 12. 10. 2016, 1. 11. 2016, 2. 11. 2016 a 25. 11. 2016          

– účast na likvidační komisi. Chtěl by se zeptat, co ta komise řešila,         

že musela v tomto období zasedat čtyřikrát?; 

 

Mgr. Brabec - likvidujeme každou chvíli něco jiného. Teď nedokáže odpovědět, co bylo 

likvidováno v tato jednotlivá data. Připravíme odpověď písemně, o čem 

jednotlivé komise jednaly; 

- k dalšímu příspěvku do diskuse vyzval Mgr. Trylčovou; 

 

Mgr. Trylčová - chtěla by se zeptat k problematice odstavených aut, protože je to velký 

problém pro některé občany. Máme v tomto nějaký posun, vzhledem 

k tomu, že se to tu již v minulosti probíralo?; 

- další otázku má k uctění památky rodiny Králových – Pod Záhorskem 1, 

protože v této lokalitě bydlí. Jde o tu bustu, jak zde byli parašutisté?;  

 

Mgr. Brabec - byli zde parašutisté, atentátníci a ten den byla rodina Králových 

vyvražděna. Chodíme sem 17. června, kdy byli zatčeni, a v říjnu v den 

popravy; 

- co se týče problematiky odstavených vozidel, tak by zde chtěl opět 

poděkovat předsedovi Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1, který tato 

setkání iniciuje a je zde velmi aktivní. Snažíme se vytlačit vraky, 

odstavená auta a samozřejmě velká auta, která zabírají mnoho místa. To 

jsou tři hlavní velká témata. Dnes aktuálně se můžeme pochlubit tím,     

že se podařilo odstranit automobil pod komínem na parkovišti u Lidlu. 

Jedno parkovací místo vyjde úřad na 20 000 – 100 000 Kč při budování. 

Tedy každé auto, kde se nechá takto zlikvidovat, odstraní se nebo se 

majitel donutí, aby s ním odjel, tak je úspěch; 

  

Mgr. Trylčová - zeptala se, zda mohou občané dávat podněty přímo na ÚMO 1?; 

 

Mgr. Brabec - ano, samozřejmě je dávají;  

 

Mgr. Trylčová - například ve zmíněné lokalitě Pod Záhorskem se situace velmi zhoršila, 

v minulých letech se zde dělal nový povrch, chodníky. Cesta je 

dvousměrná, ale na jedné straně se parkuje, ulice je poměrně dlouhá, 

takže když tam jedno auto najede, tak druhé musí počkat nebo vycouvat. 

Občané si zde stěžovali na vraky, jeden vůz se zde podařilo také odstranit, 

ale situace zde je opravdu kritická; 

 

Mgr. Brabec - situaci Pod Záhorskem jsme řešili hned potom, co se silnice otevřela. 

Jedná se také o jakousi morální stránku řidičů, kteří vždy ohleduplní 

nejsou. Podněty je možné zasílat na úřad komukoliv. Pro představu nyní 

evidujeme na obvodě 49 aut, které jsou na hranici vraků, ale v tuto chvíli 

je zákon takový, že nemůžeme tato auta vzít a odvézt je; 

- dále vyzval Ing. Březinu; 
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Ing. Březina - rád by znal výsledek jednání ze dne 14. 11. 2016 se zástupci fotbalistů 

z areálu Prokopávka; 

 

Mgr. Brabec - navštívili ho společně s radním p. Výborným, protože mají obavy,          

co s jejich oddílem bude po rekonstrukci areálu Prokopávka. Přislíbil jim 

nejen finanční, ale i morální pomoc. Věří, že na příštím nebo tom dalším 

zasedání ZMO Plzeň 1 zde již budeme moci promítnout, jak bude areál 

odhadem za dva roky vypadat. Tribuna bude přenesena na druhou stranu 

a celkově bude areál hezký. Zástupcům fotbalistů se pochopitelně jednalo 

o nájem, aby se nezvýšil. Budeme ještě dále jednat, ale v této chvíli jim 

schází asi 100 000 Kč na to, aby mohli realizovat svůj celoroční program; 

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

 

Usnesení bylo schváleno 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 302 - schváleno všemi 27 členy ZMO Plzeň 1 

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

Plzeň 1 

 

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

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA  

-  otevřela rozpravu, do níž vyzvala Mgr. Jehličkovou; 

 

Mgr. Jehličková - chtěla by se zeptat na 3. 11. 2016, kdy se konalo pracovní jednání          

s pí. Editou Laštovkovou z Divadla J. K. Tyla k projektu pro mateřské 

školy. Předpokládá, že se jedná o projekt pod názvem Kouzelná flétnička, 

který se bude týkat dětí v MŠ a RMO 1 na něj uvolila 99 000 Kč. Pro 

koho je určený, jak se děti budou vybírat, nebo je to plošný projekt, 

začíná jako interaktivní projekt ve školce a děti potom půjdou do divadla 

J. K. Tyla? Bylo by možné projekt více představit, aby si mohli udělat 

představu?; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA  

- ano, je to v podstatě tak, jak zde bylo řečeno. Pí. Laštovková ji navštívila 

proto, aby představila dle našeho názoru hezký projekt, jak vést děti 

k pozitivnímu vztahu k divadlu. Školky se mohou zúčastnit všechny,     

pí. Laštovková jedná přímo se všemi ředitelkami. Projekt je určený pro 

děti od 3 do 6, popř. 7 let a v současné době je to představeno tak,         

že bude interaktivní výuka, co se týče divadla ve školkách, a druhá část 

bude probíhat přímo v divadle s herci a s vybraným představením; 
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Mgr. Jehličková - je to tedy na bázi dobrovolnosti jednotlivých ředitelek MŠ, zda do toho 

projektu Kouzelná flétnička s dětmi půjdou?; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA  

- ano, v současné době ano; 

 

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

 

p. Heřman - chtěl by se zeptat na jednání z 9. 11. 2016 k problematice dopravního 

značení. Bylo by možné říci, jak to aktuálně vypadá s dopravním 

značením, které by mělo upravit vjezd nákladních vozidel na území MO 

Plzeň 1?; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA  

-  tohoto jednání se účastnilo širší vedení úřadu a jednalo se o to, jakým 

způsobem zvládnout nákladní automobily, které blokují parkovací místa 

na sídlištích. Konkrétně jde o značku, která by zohledňovala délku 

nákladního vozidla; 

 

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

o připravení hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno všemi 27 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 303 - schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

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

p. Uhlík, MBA - pozdravil přítomné a otevřel rozpravu, k prvnímu dotazu vyzval                 

Ing. Březinu;  

 

Ing. Březina - chtěl by se zeptat, v jakém stádiu jsou Sloni na Mži, protože dne            

25. 10 . 2016 proběhlo jednání s ředitelem ZOO a BZ města Plzně; 

  

p. Uhlík, MBA - je to v takovém stádiu, že by v příštím roce mělo dojít k uvolnění 

finančních prostředků na projektovou dokumentaci ke stavebnímu 

povolení. Pozemky jsou vykoupené, územní rozhodnutí je buď vydané, 

nebo těsně před vydáním. V příštím roce projektová dokumentace             

a stavební povolení, zahájení realizace v roce 2018; 

 - k dalšímu dotazu vyzval Mgr. Jehličkovou; 

 

Mgr. Jehličková - měla by dotaz k 20. 11. 2016 k jednání na OSI MMP ohledně zásobování 

vodou SSUPŠ Zámeček v Radčicích; 
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p. Uhlík, MBA -  jedná se o to, že OSI MMP chtěl ještě v letošním roce provést 

rekonstrukci vodovodu, který zásobuje uměleckou školu na Zámečku 

v Radčicích, nicméně podmínky stavby jsou tak složité, že bylo nakonec 

dohodnuto, že se akce bude realizovat až v příštím roce o letních 

prázdninách, a to především z toho důvodu, že není možné zajistit 

bezpečnost studentů, neboť rekonstrukce vodovodu by zabrala celou 

cestu; 

 - k dalšímu příspěvku do diskuse vyzval p. Heřmana; 

 

p. Heřman - zajímalo by ho jednání ze dne 12. 10. 2016 s Ing. Havelkou ze SVS MP. 

Konkrétně by ho zajímalo, co bude SVS MP v okolí Boleveckých rybníků 

dělat, zejména jde o rákosí, kterým začíná rybník postupně zarůstat, a to 

jak malý, tak i velký rybník. Místy se jedná už o 10, 15 m rákosí 

zasahující do vodní hladiny. Bude se to nějak řešit, když už se zde 

vybudovaly kolem stezky a chodníky? Proč se nechaly zarůst pláže kolem 

Ostende?; 

 

p. Uhlík, MBA - na to opravdu odpovědět neumí, dotaz musíme zaslat na SVS MP. 

Tématem schůzky byly akce, které by chtěla SVS MP realizovat 

v následujících dvou letech v rekreační oblasti Boleveckých rybníků. 

Jedná se například o stavbu dalšího dětského sportovního hřiště, dětské 

prvky, nová odpočinková místa pro návštěvníky, atd. S těmito podněty 

budete seznamování tak, jak budou v následujících letech přicházet         

na obvod. Pokud ale bude zájem, tak se můžeme na zmíněné rákosí 

zeptat, protože to opravdu nebylo tématem jednání;  

 

p. Heřman - poděkoval, ale není třeba se ptát. Dotaz na p. Ing. Havelku učiní sám při 

první příležitosti. Pouze ho zajímalo, zda dotaz již nebyl učiněn, 

vzhledem k tomu, jaká cestní síť je zde vybudována; 

 

p. Uhlík, MBA -  vzhledem k tomu, že se již nikdo další s dotazem nepřihlásil, požádal        

o připravení hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 304 - schváleno 26 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, k prvnímu z nich vyzval Mgr. Jehličkovou; 

 

Mgr. Jehličková - chtěla by se zeptat k 4. 11. 2016 – kontrola skládky po bezdomovcích 

v lesích za OC Globus, v jakém je to stavu?; 
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p. Winkelhöfer - momentálně je skládka uklizena, ale je to bohužel místo, kde se vyskytuje 

opakovaně. Tímto poděkoval vedení, které zde vyšlo vstříc, protože        

na základě podnětu členů Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1 uvolnilo 

pracovníky veřejně prospěšných prací a nechalo skládku uklidit, přestože 

se vyskytuje již na území Chotíkova. Jak již bylo řečeno, skládky           

na tomto místě se opakují pravidelně a je tedy více než pravděpodobné,      

že se v budoucnosti vyskytnou zase; 

 

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

o připravení hlasování. 

   

Usnesení bylo schváleno 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 305 - schváleno 19 členy ZMO Plzeň 1 

3 členové ZMO Plzeň 1 hlasovali proti návrhu 

5 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 Ing. Březinu; 

 

Ing. Březina - chtěl by se zeptat, jestli existuje nějaká zpráva k 18. 11. 2016, kdy byly 

prováděny kontroly vybraných smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu MO 

Plzeň 1, protože na Finančním výboru ZMO Plzeň 1 o tom žádná zmínka 

nebyla. Jaký je výsledek?; 

Mgr. Krňoul - byly kontrolovány 4 smlouvy, v případě zájmu je může vyjmenovat. 

Shledal u nich, že jsou v pořádku, a proto nepovažoval za nutné je 

postupovat do Finančního výboru ZMO Plzeň 1, ani nikam jinam; 

 

Ing. Březina - považoval by za vhodné, že když takovou kontrolu provádí uvolněný 

funkcionář, tak z toho bude alespoň nějaký výsledek a nikoliv, že to půjde 

do ztracena; 

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

 

Mgr. Vozobule - chtěl by hovořit ke stejnému tématu jako Ing. Březina. Již na minulém 

zasedání se na tyto kontroly ptal p. Heřman Mgr. Krňoula, a to se jednalo 

dokonce o dva dny. Zeptal by se, z jakého titulu smlouvy kontroluje? 

Žádné usnesení finančního výboru ke kontrolám není, žádnou zprávu 

nepřekládá ani výboru, ani zastupitelstvu. Když si přečte Jednací řád 
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Finančního výboru ZMO Plzeň 1, tak je tu napsáno, že o provedené 

kontrole se pořizuje zápis, ve kterém je napsáno, co se kontrolovalo, jaké 

nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění 

nedostatků. Zápis podepisuje člen výboru a zaměstnanec, jehož činnosti 

se kontrola týkala. Výbor předloží zápis z kontroly Zastupitelstvu MO    

Plzeň 1, k zápisu připojí vyjádření orgánů, popř. zaměstnanců, jejichž 

činnost se kontroly týkala. Potom je ještě samotné projednávání kontroly 

přesně ošetřeno v Jednacím řádu Finančního výboru ZMO Plzeň 1. Pane 

předsedo, z jakého titulu smlouvy kontrolujete a nedáváte o tom žádnou 

zprávu Finančnímu výboru ZMO Plzeň 1, ale dokonce ani Zastupitelstvu 

MO Plzeň 1? To je naprosto v rozporu s postupy, které jsou běžné kolem 

zákona o obcích. Z jakého titulu smlouvy kontrolujete? Máte schválený 

plán kontrol? Podíváme se na další bod, který je zde předkládán, a to plán 

práce výboru na příští rok, kde o tom není ani zmínka. Když se podíváme 

na zprávu o činnosti Finančního výboru ZMO Plzeň 1 za rok 2016, tak 

opět o kontrole ani slovo. To si tedy jen tak řeknete, že půjdete něco 

zkontrolovat? Požádal o vysvětlení; 

  

Mgr. Krňoul - co by na to řekl. Když kontroloval vybrané smlouvy o dotace pouze        

po finanční stránce, tak to nepovažoval za rozpor se zákonem, ani 

s jednacím řádem; 

 

Mgr. Brabec - dále předal slovo pí. Štefanové; 

 

pí. Štefanová - pozdravila přítomné. Když čte po několikáté za sebou zprávu o činnosti   

p. předsedy, tak zjistila, že mezi sebou máme filmovou hvězdu, protože 

neustále natáčí něco pro TV ZAK, a proto se na televizi musí někdy 

podívat, aby ho tam viděla, ale chtěla by se zeptat na 25. 11. 2016, kdy se 

p. předseda seznamoval s novým poškozením objektu V Lomech. Chtěla 

by vědět, jaké poškození zde je? Jak vypadá celkový stav objektu? 

Objevuje se to zde také již po několikáté, takže jsou zde asi nové 

skutečnosti; 

 

Mgr. Krňoul - celkový stav je neustále nevyhovující a pravděpodobně se asi nezlepší. 

Nové poškození souvisí s tím, že kdosi přelezl plot a posprejoval zadní 

vchod a zřejmě se pokusil dostat také dovnitř. Nejedná se o nic velkého, 

ani na pojišťovnu se to nepředávalo. Způsobená škoda je v řádech několik 

stovek korun; 

 

Mgr. Brabec - vyzval ještě k doplnění Mgr. Vozobule; 

 

Mgr. Vozobule - již se vydýchal z reakce Mgr. Krňoula na jeho dotaz. Vedle toho všeho je 

zde ještě zákon, který ošetřuje dotace, je tady zákon o finanční kontrole    

a podobně. Není možné, abyste bez jakéhokoliv titulu šel kontrolovat 

smlouvy! Když jsme v minulosti smlouvy kontrolovali, tak na to muselo 

být minimálně usnesení orgánu, který k té kontrole vysílal,                    

tzn. kontrolního výboru nebo v tomto případě Finančního výboru ZMO 
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Plzeň 1. Není přece možné tady jen tak říci, že si chodíte kontrolovat 

smlouvy na Finanční odbor ÚMO 1? Řekněte tedy aspoň to, jak to budete 

řešit do budoucna? Budete se alespoň snažit plnit svůj jednací řád, který 

jste projednali na začátku volebního období. Vy jako uvolněný funkcionář 

jste ho předložil do zastupitelstva a předkládáte zde tyto zprávy! Chtěl by 

znát řešení této situace. Bude p. předseda i nadále postupovat, alespoň dle 

jeho názoru, minimálně v rozporu s jednacím řádem svého výboru, nebo 

své chování v tomto případě nějak změní?; 

 

Mgr. Krňoul - nebude v budoucnu postupovat v rozporu s Jednacím řádem Finančního 

výboru ZMO Plzeň 1; 

 

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

 

 

Usnesení bylo schváleno 19 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

3 členové hlasovali proti návrhu – Ing. Březina, p. Heřman, pí. Štefanová 

5 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování – Mgr. Jehličková, Bc. Ing. Kotora, Bc. Trnka,       

Mgr. Vozobule, Ing. Ženíšek 

 

 

 

Usnesení č. 306 - schváleno všemi 27 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 10)  Stanovení paušální částky za náhradu ušlého výdělku v souvislosti s výkonem 

funkce zastupitele 

 

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

připravit hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno všemi 27 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 307 – schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 11)  Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 9. 2016 

 

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

 

p. Uhlík, MBA - máme před sebou materiál k rozboru hospodaření za prvních devět 

měsíců tohoto roku; 

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

nechal hlasovat. 

 

Usnesení bylo schváleno 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 308 - schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 12)  Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 65 – 68 
 

p. Uhlík, MBA - k materiálu otevřel rozpravu, nikdo se však nepřihlásil, a proto bylo 

přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 309 – schváleno 15 členy ZMO Plzeň 1 

7 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo proti návrhu 

5 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování 

Bod 13)  Rozpočet MO Plzeň 1 na rok 2017 a rozpočtový výhled na roky 2018 - 2020 

 

p. Uhlík, MBA  - dalším materiálem, který zde máme předložený, je návrh rozpočtu        

MO Plzeň 1 na rok 2017, vč. rozpočtového výhledu na roky 2018 – 2020. 

Tento návrh usnesení je materiál, ke kterému může vystoupit a předložit 

k němu návrh podle zákona o obcích jakýkoliv občan žijící na území    

MO Plzeň 1. Dále by chtěl upozornit na to, že na městský úřad nebyl 

doručen žádný písemný návrh od občanů ke změnám k rozpočtu, který 

byl navěšen. Dále by chtěl říci, že v průběhu projednávání tohoto 

materiálu může každý občan kdykoliv vystoupit. V průběhu projednávání 

došlo také ke změně Organizačního řádu ÚMO Plzeň 1, na kterou jsme 

museli reagovat návrhem rozpočtu MO plzeň 1 na rok 2017 tím 

způsobem, že jsme museli Odbor investiční a stavebně správní ÚMO 

Plzeň 1 rozdělit na tři malé, a to na Odbor správy majetku, Odbor 

investiční a Odbor stavebně správní. Na to reaguje návrh rozpočtu, který 

máte všichni před sebou na stole se zapracovanými změnami 

Organizačního řádu ÚMO Plzeň 1; 

 - po tomto krátkém úvodu k materiálu otevřel rozpravu; 

 - k prvnímu dotazu vyzval Mgr. Jehličkovou; 

 

Mgr. Jehličková - chtěla by se zeptat na straně 7 k provozním příspěvkům vlastním 

příspěvkovým organizacím, konkrétně jde o příspěvky mateřským 

školkám. Proč má 87. MŠ o tolik ponížený rozpočet na rok 2017 oproti 

minulému roku 2016?; 

 

p. Uhlík, MBA - požádal o odpověď Ing. Štědrou; 

 

Ing. Štědrá - v minulém roce v této MŠ proběhla rekonstrukce a letos vznikla nová 

třída, v této souvislosti předpokládáme další náklady; 
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Mgr. Jehličková - ale ona má ten příspěvek ponížený oproti loňskému roku, a to o hodně. 

Takže počítáte s náklady a přesto má ponížený provozní příspěvek?; 

 

 

p. Uhlík, MBA - v 87. MŠ v loňském roce vznikla nová třída, netýkalo se to investic,        

ale rekonstrukce, a proto jsou provozní náklady vyšší, protože to z nich 

bylo hrazeno, nikoliv z investičních. Předpokládáme, že částky, které jsou 

zde uvedeny, tak odpovídají potřebám všech mateřských školek. Ani         

u jedné z nich jsme nesnižovali požadavky, které si nahlásily ředitelky    

na příští rok; 

 - k dalšímu dotazu vyzval Ing. Březinu; 

   

Ing. Březina - má problém s Oddělením vnějších vztahů ÚMO Plzeň 1. Očekával, že zde 

vystoupí p. Winkelhöfer, ale zatím se tak nestalo, takže tak učiní sám. TV 

ZAK 217 800 Kč - vůbec nemáme přehled o tom, jak se to zvedlo oproti 

loňskému roku. Ale budiž, pokud si za to budeme platit spoty a reklamy. 

Ale proč máme ještě sponzorovat TV ZAK za 317 614 Kč? To je 

soukromá firma jednoho vlastníka a my jim budeme cpát peníze?; 

 

p. Uhlík, MBA - musí to otočit. Těch 317 614 Kč jsou finanční prostředky, které dáváme 

TV ZAK za to, že nám vysílají ročně asi 100 reklamních spotů                  

o MO Plzeň 1 v rámci svých pořadů. My tedy platíme za reklamu, kterou 

oni vysílají o městském obvodu; 

 

Ing. Březina - a TV ZAK za 217 800 Kč je tedy za co?; 

 

p. Uhlík, MBA - TV ZAK za 217 8000 Kč je smlouva o tom, že nám vysílají naše 

příspěvky jednou měsíčně dvouminutový vstup nebo dvakrát měsíčně 

jednominutový vstup. Jedná se o upoutávky na akce, nebo o reportáž 

z nich samotných; 

 

Ing. Březina - to znamená, že to jsou peníze připravené na volby, aby se někdo mohl 

prezentovat. Zrovna tak by se chtěl zeptat na to, za co platíme Regionu 

pod lupou 20 500 Kč? Kdo se zde prezentuje? Máme ji zde u někoho 

zlepšit? Navrhoval by tedy 317 614 Kč a 20 500 Kč vyškrtnout a dát 

místo toho 0 Kč. Maximálně by tak přidal peníze na Plzeňskou Jedničku, 

která opravdu dělá obvodu reklamu a dostane se do všech schránek 

obyvatelů.  Na TV ZAK se určitě tolik lidí nedívá, ani ho neposlouchá. 

Toto je tedy jeho návrh; 

 

p. Uhlík, MBA - měl by pouze prosbu. Když tyto finanční prostředky vyřadíme, tak je 

musíme někam přesunout, abychom měli vyrovnaný rozpočet. Poprosil    

o návrh, kam tyto předmětné prostředky převést?; 

 

Ing. Březina - ano, dal by je do rezervy a třeba Oddělení vnějších vztahů ÚMO Plzeň 1; 
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p. Uhlík, MBA - zopakoval pro návrhovou komisi, jak by zněl návrh usnesení. Finanční 

prostředky na TV ZAK sponzoring a Region pod lupou - je navrženo       

0 Kč a tyto finanční prostředky v rámci OVV uložit jako 

nespecifikovanou rezervu. Ujistil se, že návrhová komise má zapsáno; 

 - k dalšímu příspěvku vyzval p. Winkelhöfera; 

 

p. Winkelhöfer - přizná se, že možná trochu podcenil přípravu, protože byl                         

p. místostarostou poučen, že e-mailová komunikace v rámci úřadu není 

považována za oficiální cestu, takže pro příště mu bude dopisy zasílat 

doporučeně. Svůj návrh zaslal všem zastupitelům a považoval ho tedy      

za oficiální. Dalším důvodem, proč nenechal svůj návrh namnožit pro 

všechny přítomné zastupitele, je, že ho dnes ráno p. starosta na poradě 

vedení informoval, že pravděpodobně i ze strany vedení dojde k nějaké 

sebereflexi po jeho vystoupení k rozpočtu na semináři, stejně tak             

na jednání předsedů klubů. K úpravě návrhu rozpočtu „candrbal 

abteilung“ (jak osobně OVV nazývá) bohužel nedošlo, a proto požádal, 

aby bylo hlasováno o ponížených částkách tak, jak napsal v e-mailu. 

Přesun takto uvolněných finančních prostředků by navrhoval do odboru 

životního prostředí, kde budou dle jeho názoru rozhodně využity účelněji, 

než tady; 

 

p. Uhlík, MBA - požádal opět návrhovou komisi, zda má zaznamenáno; 

 - k dalšímu dotazu vyzval Mgr. Vozobule; 

 

Mgr. Vozobule - podotkl, že návrh p. Winkelhöfera zde mají k dispozici, pokud bude 

potřeba. Chtěl by říci, že podaný návrh na snížení částek podpoří, i když 

by si představoval ještě razantnější zásah, nicméně je možné to považovat 

za rozumný kompromis; 

 

p. Uhlík, MBA - dále předal slovo p. Heřmanovi; 

 

p. Heřman - měl by dotaz k návrhu p. Winkelhöfera. Tam, kde se objevují otazníky, 

tak má v rozpočtu počítat s 0 Kč? 

 

p. Uhlík, MBA - návrh má již předložený a předpokládá, že bude tabulku postupně číst, 

takže až se dostaneme k otazníkům, tak se na to zeptáme, abychom to 

měli v návrhové komisi správně zaznamenáno. Další již přihlášení          

do diskuse nebyli. Posledním návrhem je návrh p. Winkelhöfera, který si 

nyní upřesníme; 

 

p. Winkelhöfer - navržené otazníky k plánovanému projektu Jednička pro ženy byly do 

doby než pí. místostarostka předložila informativní zprávu, za kterou 

poděkoval, protože objasnila mnoho věcí. Na druhou stranu s tak vysokou 

navrženou částkou nemůže souhlasit. Požádal, abychom akci pro tuto 

chvíli nechali stranou. Můžeme tam dát nějaké finanční prostředky s tím, 

že by ještě požádal o přesnější vyčíslení finančních nákladů, protože 

s některými částkami vůbec nemá problém, ale třeba s kosmetickými 
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službami apod. ano. Teď by navrhoval, aby celá akce mohla začít, tak dát 

částku 100 – 200 000 Kč, pokud to bude pí. místostarostce stačit? Poté, až 

budeme mít podrobnější informace, tak navrhl se k tomu v průběhu 

příštího roku vrátit; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - určitě je to věc k diskusi. Jak bylo uvedeno v informativní zprávě, projekt 

zatím nebyl předložen RMO 1, protože další podrobnosti je třeba 

projednat; 

 

p. Winkelhöfer - pokud je tedy nyní možné to úplně vynechat, tak je potom připraven        

se vrátit k diskusi; 

 

p. Uhlík, MBA - do návrhu však potřebujeme buď nějaké číslo, nebo vymazání celého 

řádku, nebo zkrátka nějaký konkrétní návrh; 

 

p. Winkelhöfer - vzhledem k tomu, že pí. místostarostka říká, že to není projednané ani 

RMO 1, tak mu nyní připadá předčasné to řešit, navrhl 0 Kč; 

 

p. Uhlík, MBA - tabulka dle návrhu p. Winkelhöfera je tedy v tomto znění, návrhová 

komise má zaznamenáno; 
3349 - Ostatní záležitosti sdělovacích 

prostředků 2 053 000,00 Kč                 návrh JW

3349 - 5169 nákup ostatních služeb

TV ZAK 217 800,00 Kč                               50.000,-

PLZEŇSKÁ 1 217 800,00 Kč                               50.000,-

MSBC 120 000,00 Kč                               50.000,-

TV ZAK SPONZORING 317 614,00 Kč                               0,- 

REGION POD LUPOU 20 500,00 Kč                                 0,-

PLZEŇSKÝ DENÍK -  Kč                                             0,-

BILLBOARDY 290 000,00 Kč                               250.000,-

ostatní reklama 100 000,00 Kč                               100.000,-

celkem 1 283 714,00 Kč                           

návrh rozpočtu 1 283 000,00 Kč                           

3349 - 5161 poštovní služby

poštovní služby 110 000,00 Kč 110.000,-

3349 - 5139 nákup materiálu

tisk zpravodaje 660 000,00 Kč 660.000,-

3399 - Ostatní záležitosti kultury , církví 

a sdělovacích prostředků 2 875 000,00 Kč

Tradiční akce obvodu dle roku 2016 1 500 000,00 Kč                           700.000,-

Akce v rámci spolupořadatelství a záštity 300 000,00 Kč                               100.000,-

plánovaný projekt - Jednička pro ženy 800 000,00 Kč                               0,-

novoročenky, kalendář, propagační 

předměty, knihy, dárky, tašky s logem, 

banery aj.

275 000,00 Kč                               

275.000,-

celkem 2 875 000,00 Kč                           

návrh rozpočtu 2 875 000,00 Kč                           

5311 - Bezpečnost a veřejný pořádek 250 000,00 Kč
prevence kriminality - spolupráce hasiči, 

MP, policie ČR, akce ve Sport parku 1, akce 

na dopravním hřišti, sportovní turnaje 250 000,00 Kč                               250.000,-  
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p. Uhlík, MBA - nechal o tomto posledním upraveném návrhu rozpočtu OVV hlasovat 

s tím, že o součet po ponížení se navýší životní prostředí; 

 - k technické poznámce vyzval Mgr. Vozobule; 

 

Mgr. Vozobule - chtěl by se tedy zeptat, zda budeme hlasovat o celém rozpočtu s touto 

změnou, nebo jak to bude?; 

 

p. Uhlík, MBA - ne, pouze o této částečné změně; 

 - požádal o připravení tabulky na hlasování o částečně změně rozpočtu; 

 

Hlasování o částečné změně rozpočtu – návrh p. Winkelhöfera: 

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

Mgr. Jehličková, Bc. Ing. Kotora,                    

pí. Štefanová, Bc. Trnka, Mgr. Trylčová,        

pí. Vítovcová, Mgr. Vozobule, p. Winkelhöfer 

14 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo proti návrhu – Mgr. Brabcová, Mgr. Brabec, Ing. Kaňák,  Ph.D., 

p. Kojzar, PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA,         

Ing. Stanková, pí. Šlajsová, Ing. Štěpán,      

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

p. Vágner, p. Výborný, Mgr. Zarzycký 

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

Částečná změna rozpočtu nebyla přijata.  

 

 

p. Uhlík, MBA - konstatoval, že dalším návrhem je návrh Ing. Březiny, a tedy částku         

na TV ZAK sponzoring dát 0 Kč, stejně tak Region pod lupou 0 Kč,        

o tyto finanční prostředky navýšit nespecifikovanou rezervu OVV; 

 - k technické poznámce vyzval Ing. Březinu; 

 

Ing. Březina - vzhledem k tomu, že zde není politická vůle, tak požádal o vzetí zpět 

svého návrhu; 

 

p. Uhlík, MBA - vzhledem k tomu, že návrh Ing. Březiny byl stažen, tak požádal                  

o připravení tabulky na hlasování k návrhu rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 

2017, vč. rozpočtového výhledu na roky 2018-2020, a to se zapracovanou 

změnou dle Organizačního řádu ÚMO Plzeň 1 platného od 1. 1. 2017. 

 

 

Usnesení bylo schváleno 15 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

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

p. Winkelhöfer 

5 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování – Ing. Bartman, Bc. Ing. Kotora, Mgr. Trylčová,        

pí. Vítovcová, Ing. Ženíšek 

Návrh byl přijat.  
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p. Uhlík, MBA - chtěl by ještě na závěr poděkovat Finančnímu odboru ÚMO Plzeň 1         

za vynikající zpracování rozpočtu i za to, jak pružně dokázali reagovat      

na změnu organizačního řádu, kterou do návrhu rozpočtu zapracovali; 

 

Mgr. Brabec - za přípravu rozpočtu poděkoval také p. Uhlíkovi, MBA. 

 

 

 

Usnesení č. 310 – schváleno všemi 27 členy ZMO Plzeň 1 

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

určených pro Divadlo Josefa Kajetána Tyla, p.o., na realizaci projektu DJKT 

Kouzelná flétnička – vzdělávací cyklus pro děti z MŠ v MO Plzeň 1 
 

Mgr. Brabec - jedná se o 99 000 Kč a diskuse k tomu zde již proběhla. K materiálu 

otevřel rozpravu a k technické poznámce vyzval Bc. Trnku; 

 

Bc. Trnka - měl by dotaz k návrhu usnesení, jak je napsané. V části I., kdy 

zastupitelstvo bere na vědomí, tak mu není úplně jasný bod pod arabskou 

číslicí 2. Pokud tomu dobře rozumí, tak, jak je to napsáno, by to 

znamenalo, že prostředky již byly převedeny na účet DJKT. Pevně tedy 

věří tomu, že zatím pouze schvalujeme záměr, abychom je převedli, tedy 

to rozpočtové opatření, kterým budou finanční prostředky převedeny,      

ale možná to špatně chápe. Požádal o vysvětlení; 

 

p. Uhlík, MBA - schvalujeme i rozpočtové opatření, tyto finanční prostředky budou 

převedeny ve chvíli, kdy je přijme Rada města Plzně; 

 

Bc. Trnka - v části I. bod 2. je uvedeno, že zastupitelstvo bere na vědomí účelový 

převod částky 99 000 Kč atd. Což pro něho znamená, že převod již 

proběhl. Ten samý text se potom znovu objevuje totiž ve schvalovací 

části. Pokud se jedná o nedopatření, tak by asi tento odstavec v části I. 

vůbec neměl být, popř. požádal o názor úřad; 

 

p. Uhlík, MBA - je to zřejmě zakleté ve zkratce ctrl c + ctrl v, v bodě I. by mělo asi tedy 

být návrh účelového převodu částky atd. Bere si tedy za své to změnit      

na návrh účelového převodu částky 99 000 Kč; 

 

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

hlasování. 

 

Usnesení bylo přijato všemi 27 členy ZMO Plzeň 1.  

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 311 schváleno všemi 27 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 15)  Nakládání s atypickými kryty na radiátory v majetku 46. mateřské školy Plzeň, 

Fibichova 4, p.o. 
 

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

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

- jedná se o bezúplatný převod atypických krytů na radiátory, které zbyly 

po 46. MŠ, detašovaném pracovišti v Gymnáziu Františka Křižíka. Tyto 

kryty byly udělány na míru, takže jsou těžko někde jinde uplatnitelné. 

Ředitelka je v rámci města nabídla, ale nikdo o ně neprojevil zájem. 

Zájem pochopitelně projevilo Gymnázium Františka Křižíka, které tyto 

třídy využívá pro svoji základní školu. Celková hodnota krytů je 

necelých 69 000 Kč; 

 

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

nechal připravit hlasování. 

  

Usnesení bylo schváleno všemi 27 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 312 – schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 16)  Hodnocení plnění plánu staveb vlastní investiční výstavby a ostatních výdajů      

za 1. – 3. čtvrtletí roku 2016, realizovaných z rozpočtu investičního oddělení 

Odboru investičního a stavebně správního ÚMO Plzeň 1 
 

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

 

p. Uhlík, MBA - máme před sebou materiál k hodnocení plnění plánu staveb vlastní 

investiční výstavby a ostatních výdajů za první tři čtvrtletí roku 2016; 

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

a proto bylo připraveno hlasování. 

 

Usnesení bylo přijato 26 členy ZMO Plzeň 1.  

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

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 313 – schváleno 21 členy ZMO Plzeň 1 

5 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 17)  Zařazení nově zahajované akce do jmenovitého seznamu stavebních investičních 

akcí Odboru investičního a stavebně správního ÚMO Plzeň 1 
 

p. Uhlík, MBA - dalším materiálem je zařazení největší investiční akce městského obvodu 

letošního roku, kterou ještě stihneme do konce roku dodělat. Jedná          

se o výrobu a montáž přístřešku ve Žlutické ulici v areálu 7. MŠ. Protože 

je tato stříška součástí stavby, tak je to investiční akce zhruba za částku 

50 000 Kč, a proto ji musíme zařadit jako nově zahajovanou akci            

do vlastní investiční výstavby; 

 - k materiálu otevřel rozpravu a vyzval k dotazu p. Heřmana; 

 

p. Heřman - poděkoval za udělení slova. Před hlasováním by se chtěl pozastavit           

u cenové nabídky, kterou zde firma STAVMONTA předložila, je to 

součást materiálu, o kterém máme hlasovat. Když se podíval hned           

na první položku – profil jäkl a nahlédl do první internetového obchodu, 

za kolik se tento hutní materiál prodává, tak zjistil, že se prodává            

za 22 Kč kilo materiálu. Když si vydělil částku 13 870 Kč číslem 22 Kč, 

tak zjistil, že toho je 630 kg. Laickým pohledem se mu zdá, že stříška,      

o které se zde hovoří, tedy zhruba 2,5 * 2 metry, tak by vážila více jak půl 

tuny. To mu přijde trochu zvláštní a z toho důvodu nemůže tento materiál 

podpořit; 

 

p. Uhlík, MBA - tomu rozumí. Sám si neumí představit, jestli stříška 2,5 * 2 metry, 

v tomto rozměru, v tomto jäklu, nevíme, kolik má podélných nebo 

příčných žeber, kolik je tam materiálu v délkách. Kdyby samozřejmě 

věděl, kolik je tam materiálu v délkách, tak bychom si asi všichni byli 

schopni hmotnost spočítat. Protože zde není úplná informace, tak na to 

neumí reagovat a ani nechce; 

 - další dotazy již nebyly zaznamenány, a proto požádal o tabulku               

na hlasování. 

 

Usnesení bylo přijato 21 členy ZMO Plzeň 1. 

5 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování - Ing. Bartman, Ing. Březina, p. Heřman,                 

Mgr. Jehličková, Ing. Ženíšek  

1 čen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – p. Trampota 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 314 – schváleno 18 členy ZMO Plzeň 1 

9 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování 

Bod 18)  Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností se subjekty Pavel Bastl,      

Woring s.r.o., INGEM a.s. 
 

Mgr. Brabec - otevřel rovnou k materiálu rozpravu a vyzval k prvnímu dotazu             

Mgr. Vozobule; 

 

Mgr. Vozobule - chtěl by se pozastavit nad praxí těchto pokut. Není mu vůbec jasné, proč 

takové pokuty ve smlouvách máme, když ex post nám je právní zástupci 

rozporují jako možná neplatné, byť ta debata je mnoho vrstevnatá,          

to chápe, stejně tak je složitá. Ještě by se chtěl zeptat, proč jsou různé        

a podle čeho se to určuje? Třetí věc, která ho zarazila, tak je, že právní 

zástupce obvodu zde říká, že obvod ani nebyl příliš důsledný                  

ve vymáhání termínu jako takového. To ho zaskočilo asi nejvíce. Je zde 

řečeno, že pokuta asi není adekvátní mimo jiné i proto, že obvodu 

nevznikl žádný velký problém, protože se obvod ani moc nestaral o ten 

termín. Tyto tři věci ho zajímají; 

 

p. Uhlík, MBA - k některým částem otázek by si vzal slovo. V procesu získávání 

stavebního povolení dochází k tomu, že se k projektovým dokumentacím 

vyjadřují orgány jak státní správy, tak samosprávy a může docházet 

k tomu, že se vám termíny prodlouží nejen tím, že dostanete stanovisko, 

které je nesouhlasné, a musíte projektovou dokumentaci v některých 

částech předělat, ale může dojít i k tomu, že dostanete zapodmínkové 

souhlasné a projektová dokumentace se musí nějakým způsobem upravit. 

Většinou se děje i to, že jsou termíny, ve kterých stanovisko dotčených 

orgánů získáte, jsou překročeny a nejsou plněny v časech, kdy orgány 

říkají, že je splní. Můžou si vždy prodloužit lhůtu řádově na 90 dní. 

Dalším důvodem je, že když připravujete stavbu hned na začátku, tak 

získáváte stanovisko, jestli budete ke stavbě potřebovat územní řízení, 

nebo jestli budete mít sloučené stavební a územní řízení. Také se občas 

stává, že úřad řekne, že územní řízení nebude potřeba vůbec a bude 

potřeba pouze stavební řízení. A když připravíte projektovou 

dokumentaci ke stavebnímu řízení, tak vám ten samý úřad napíše,            

že k tomu chce i to územní. Jsou věci mezi nebem a zemí, které nejde 

ovlivnit, a proto dochází k prodlužování termínů. Různé výše pokut 

vyplývají z toho, jakým způsobem přicházely a odcházely právní 

kanceláře ze spolupráce s naším úřadem, protože nastavovaly výše pokut 

různé. Myslí si, že došlo i k tomu, že náš odbor investiční byl do určité 

míry benevolentní, protože tito lidé pracují s projekty celý život a ví,       

že na termín se těžko něco získává, hlavně tedy vydané stavební povolení, 

které je úkolem státní správy, a nejste schopni do toho nějakým způsobem 

zasáhnout. My jsme se z toho velmi poučili a v současné době to děláme 

tak, že dáváme pevné termíny na zpracování projektové dokumentace       

a její předložení, a potom projednáváme s projektanty, dáváme 

dohromady stanoviska a získání stavebního povolení. Chtěl by upozornit 
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na to, že tyto případy nikdy neublížily městskému obvodu, z naší strany 

nedošlo k žádné škodě, protože stavby se podle projektových 

dokumentací a na vydaná stavebních povolení zrealizovaly. Zeptal          

se Mgr. Vozobule, zda taková odpověď postačuje; 

 

Mgr. Vozobule - v zásadě asi ano, právní konstrukci objektivních důvodů chápe. Pokud      

se změní konstrukce primárních smluv s dodavateli, tak je to nápravné 

opatření, které je akceptovatelné. A pokud právní zástupci doporučí jinou 

výši pokut, tak je to v pořádku; 

 

p. Uhlík, MBA - konstatoval, že se obojí uvedené již změnilo; 

 

Mgr. Vozobule - řekl, že ostatní musí chápat i je, protože tato situace se netýká pouze 

našeho obvodu, to se děje leckde. Protože, když se stanovují pokuty, tak 

dodavatelské firmy pokuty mají a najednou přijdou právní zástupci města 

nebo městského obvodu a řeknou, že jsou pokuty moc vysoké, tak je to 

zvláštní. Proto je rád, že zde slyší, že k nápravnému opatření dojde; 

 

p. Uhlík, MBA - k dalšímu dotazu vyzval Ing. Březinu; 

 

Ing. Březina - ano, s narovnáním souhlasí, v každém případě je třeba, ale v žádném 

případě ne na základě zdůvodnění, které je nám tady předkládáno. 

Zdůvodnění je podle něho zcela mimo. Když si ho vezmeme do důsledku, 

tak ze smlouvy o dílo uděláme „cár“ papíru. To mimo jiné nepřímo 

vyplývá z předloženého materiálu. Z toho čiší špatná činnost všech, kteří 

se na zakázkách podíleli. Pouze k tomu termínu dokončení – uchazeč si je 

vědom toho, že má dodat také stavební povolení, podle toho navrhl          

a ve smlouvě podepsal termín dokončení. Pokud se někdo z účastníků 

stavebního řízení odvolal, pak je to objektivní důvod pro prodloužení 

termínu dokončení například dodatkem ke smlouvě. Pokud se tam objeví 

ještě územní řízení, to se všechno dá řešit. Pokud ale projektantovi 

projektovou dokumentaci vrátil stavební úřad k doplnění, tak to jde zase 

na jeho vrub. Ale toto jsou všechno otázky, které se dávno měly řešit. 

Když zde mluvíte o přiměřených, nebo nepřiměřených sankcích a je to     

– při podpisu smlouvy uchazeči (věří, že smlouvy podepsali svéprávné 

osoby na obou stranách). Když tedy zřejmě podepisovali, tak nenamítali 

nepřiměřenost sankcí a smlouvu podepsali. Z vyjádření dvou právníků, 

které zde máme k dispozici, vyplývá, že o té nepřiměřenosti může 

rozhodnout pouze soud. Vy teď chcete, abychom tady o tom rozhodovali 

my? Není rovněž pravda, že ÚMO nevznikla škoda. Nevznikla sice 

finanční škoda, ale úřad mohl včas pokračovat na zakázce například 

vypsaným výběrovým řízením atd., to je také problematické. Je zavádějící 

tvrdit, že ÚMO nevznikla škoda, nemusí se vždy jednat o majetkovou 

škodu. Co mu v tomto materiálu vůbec chybí, tak je to, kdo je za tento 

stav zodpovědný. Proč se jednotlivé případy neřešily včas například 

uzavřením dodatku ke smlouvám? Za to by měl asi někdo zodpovědnost 

nést; 
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p. Uhlík, MBA - zodpoví dotazy od konce. Myslí si, že za každou projektovou 

dokumentaci, která tady je, tak je zodpovědný někdo konkrétní z odboru 

investic a všichni zaměstnanci z tohoto oddělení měli zodpovědnost       

za část projektových dokumentací. Ani jeden z těchto zaměstnanců 

nedostane, nedostal v tomto čtvrtletí ani korunu prémií a osobního 

ohodnocení. Důvod, který nás k tomu vedl je, že jak ze strany 

projektantů, tak ze strany úřadu docházelo k benevolenci právě 

v termínech a v prodlužování a dokončení těchto děl, těchto projektových 

příprav. Z jeho pohledu je tento stav v současné době napraven, je 

vyřízen, smlouvy děláme jiným způsobem a tím je to dle jeho názoru 

uzavřená záležitost; 

 

Ing. Březina - chápe to, ale vadí mu, že k tomuto materiálu je předložena tak nemastná, 

neslaná důvodová zpráva. Chybí zde konkrétní zodpovědnost. Neví, proč 

by zastupitelé neměli znát konkrétní jména; 

 

Mgr. Brabec - dále předal slovo Ing. Bartmanovi; 

 

Ing. Bartman - je v opozici, takže by se koalice neměl zastávat, ale jemu stačil jeden 

telefonát a vysvětlení dostal, a to dostačující, aby pro to mohl zvednout 

ruku. Jsou objektivní důvody na straně města, proč ten projektant nemohl 

pracovat do konce, protože odbor ORP u některých akcí vyžadoval 

rozšíření dokumentace, takže musel začít pracovat znova, rozšiřovat, dělat 

nový projekt, takže důvody pro to prodloužení tady jsou, když se zvedne 

telefon a učiní se dotaz na jednoho člověka; 

 

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

 

Ing. Ženíšek - pozdravil přítomné. Nechtěl k tomu vystoupit, ale směrem                      

k p. místostarostovi by řekl, že všichni vědí, jaký je kamarád s některými 

účastníky těch smluvních ujednání, takže rozhodně protestuje proti tomu, 

aby to odnesli úředníci. Pokud by se někomu měly krátit prémie,            

tak navrhl, aby tomu tak bylo u p. místostarosty a úředníkům, aby se 

ponechaly; 

 

p. Uhlík, MBA - konstatoval, že bohužel prémie nedostává; 

 

Ing. Ženíšek - tak na odměnách, které určitě nějaké dostává; 

 

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

hlasování. 

Usnesení bylo přijato 18 členy ZMO Plzeň 1.  

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

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

pí. Vítovcová, Mgr. Vozobule, Ing. Ženíšek 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 315 – schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

2 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování 

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

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

OPEN AIR NOC S OPEROU 2017  
 

Mgr. Brabec - k materiálu otevřel rozpravu a vyzval k technické poznámce p. Uhlíka, 

MBA; 

 

p. Uhlík, MBA - asi předběhne Bc. Trnku, v části I. bere na vědomí bude návrh účelového 

převodu částky atd.; 

 

Mgr. Brabec - dále předal slovo Ing. Bartmanovi; 

 

Ing. Bartman - chtěl by se zeptat, jestli ta částka navrhovaná je stejná nebo obdobná jako 

byla u minulých ročníků?; 

 

Mgr. Brabec - před dvěma lety to byla noc s operou, potom opera, poté noc s operou, 

jedeme tedy ve dvouletých cyklech. Noc s operou je složena 

z jednotlivých árií, opera je opera. První stála řádově 600 000 Kč, teď 

650 000 Kč, opera stála letos 1 100 000 Kč; 

 - k dalšímu dotazu vyzval Mgr. Jehličkovou; 

 

Mgr. Jehličková - předpokládá vedení obvodu, že je to finální částka, kterou obvod 

poskytne na tuto akci?; 

 

Mgr. Brabec - ano; 

 - další dotazy již nebyly zaznamenány, a proto požádal o tabulku               

na hlasování. 

 

Usnesení bylo přijato 25 členy ZMO Plzeň 1. 

2 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování – p. Heřman, Mgr. Vozobule 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 316 – schváleno všemi 27 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 20)  Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2016 č. 69, 70 
 

p. Uhlík, MBA - máme před sebou dvě rozpočtová opatření rozpočtu. Prvním z nich je 

přijatá dotace na měsíc říjen na veřejně prospěšné pracovníky ve výši 

334 000 Kč a druhým je přijatá dotace pro hasičské jednotky v celkové 

výši 47 000 Kč. Finanční prostředky jsou určeny pro obě naše jednotky 

hasičů; 

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

bylo rovnou přistoupeno k hlasování.  

 

Usnesení bylo přijato všemi 27 členy ZMO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 317 schváleno 21 členy ZMO Plzeň 1 

4 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování 

2 členové ZMO Plzeň nehlasovali 

Bod 21)  Zprávy o činnosti výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 za rok 2016 
 

Mgr. Brabec  - zpráva o činnosti finančního výboru je předložena na stůl, Finanční výbor 

ZMO Plzeň 1 zasedal včera; 

 - do rozpravy vyzval Ing. Bartmana; 

 

Ing. Bartman - vzhledem k tomu, že jsme zprávu finančního výboru dostali na stůl,          

a když se podíváme na plán práce výboru na příští rok, tak opět nestojí 

zastupitelstvu za to, aby byl plán udělán tak, aby dokázal včas zprávu 

předat, opět to bude na stůl. Zeptal se kolegy předsedy výboru, zda za to 

opravdu zastupitelé nestojí, aby byl plán udělán tak, aby byl prostor pro to 

zprávy připravit řádně v termínu, aby nemusely být předloženy na stůl?; 

 

Mgr. Brabec - zeptal se Mgr. Krňoula, zda chce odpovědět; 

 

Mgr. Krňoul - šlo to na stůl proto, že jednání Finančního výboru ZMO Plzeň 1 bylo 

včera, na tomto jednání byl schválen také plán činnosti na příští rok,         

a proto je předložen také na stůl; 

 

Ing. Bartman - p. kolega ho zřejmě nepochopil. Ptal se ho, proč to tak bude dělat i příští 

rok. Jestli neumí termíny jednání výboru stanovit tak, aby byly třeba 14 

dní před konáním zastupitelstva; 

 

Mgr. Brabec - vzhledem k tomu, že další přihlášení již do diskuse nebyli, nechal 

připravit hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 21 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

 4 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování – Ing. Bartman, Mgr. Jehličková, Mgr. Vozobule, 

Ing. Ženíšek 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali – p. Trampota, p. Výborný 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 318 schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1 

2 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali 

Bod 22)  Plány práce výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 na rok 2017 
 

Mgr. Brabec  - pouze zopakoval, že plán práce finančního výboru na rok 2017 byl 

předložen na stůl, jak zde již bylo řečeno; 

 - do rozpravy se nikdo nepřihlásil, bylo připraveno hlasování. 

 

 

Usnesení bylo schváleno 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

 2 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování – Ing. Bartman, Ing. Ženíšek 
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2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali – p. Uhlík, MBA, p. Výborný 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 319 schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1 

2 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali 

Bod 23)  Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 
 

Mgr. Brabec  - pouze připomněl, že na stůl byl předložen zápis z včerejšího zasedání 

Finančního výboru ZMO Plzeň 1; 

 - do rozpravy se nikdo nepřihlásil, bylo připraveno hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

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

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 320 schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 24)  Informativní zprávy 

 

Mgr. Brabec            - zmínil, že informativní zpráva č. 5 k průběhu soutěže k proměně 

vnitrobloku Krašovská byla předložena na stůl; 

-   k materiálu otevřel rozpravu a předal slovo PhDr. Mádlové, Ph.D., MBA; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

- chtěla by pouze upřesnit, proč se informativní zpráva dostala na stůl. 

Architektonická soutěž proběhla v pátek od 9 hodin ráno asi do půl 10 

večer a chtěli jsme, aby zastupitelé měli k dispozici tyto informace 

bezprostředně po této soutěži. Všechny zveřejněné návrhy včetně 

vítězných jsou zveřejněné na webu www. krasovska.plzen.eu tak, jak je 

uvedeno v informativní zprávě.; 

 

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

 

Mgr. Vozobule - chtěl by se zeptat pí. místostarostky na projekt Jednička pro ženy. Zřejmě 

po kvalitní koaliční dohodě jste zde schválili 800 000 Kč v rozpočtu, 

s čímž se složitě ztotožňují, ale je to zkrátka tak, většina se našla. Chtěl by 

se zeptat na několik aspektů. Je tady napsáno maximálně 1,5 milionů Kč   

a v rozpočtu jste schválili 800 000 Kč, což je ještě podstatně velký rozdíl 

mezi tím maximem. O účelnosti se již vyjádřil, to není třeba opakovat. 

Druhou věcí je, že projekt má být realizován od 1. 1. 2017 do 31. 8. 2018, 

tzn. že tím je vysvětleno i to rozpočtování apod. Je tady série akcí. Moc 

nechápe, proč ta věc není hotová? Pokud máte koaliční shodu, tak ji 

můžete projevit kdykoliv na zasedání zastupitelstva i v budoucnu. 

V momentě, kdy z jeho pohledu není materiál rozpočtově dostačující, tak 
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mu připadá zbytečné na to rovnou dát 800 000 Kč. Informativní zpráva    

tu sice je, děkujeme za to, že máme otazníky p. Winkelhöfera nějak 

vyplněné, ale určitě je budou zajímat další otázky a podrobnosti, protože 

to není zcela jasné. Řekne obecný pohled, který k tomu zaujímají. 

Rozhodně nehodlají podceňovat část té problematiky, která je zde 

dokladovaná i různými zprávami o zdraví obyvatel apod., ale není si jistý, 

že toto je úkol obecní samosprávy, tím méně obvodní, která by se dle jeho 

názoru měla soustředit na kvalitní služby po obyvatele z hlediska údržby 

a takových věcí. Toto mu přijde navíc i z hlediska finančních prostředků. 

Bylo by tedy možné zpřesnit, kdy bude přesnější rámec, zda bude potřeba 

opravdu to maximum 1,5 milionu Kč, protože některé z vyjmenovaných 

akcí mu připadají polo komerční. Co je tím dále sledováno?; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

- sledováno je tím skutečně pouze to vést lidi k zodpovědnosti za své 

zdraví a věnovat se preventivním aktivitám. Nic jiného tím nesleduje. Co 

se týče množství prostředků na projekt, tak je to varianta maximalistická 

a jak zde již bylo uvedeno, tak je to předmětem další diskuse v rámci 

koalice, proto to nebylo zatím předloženo do RMO 1. Měl by to být 

projekt, který je zaměřen ve větší míře pro ženy na obvodě. Jak si můžete 

přečíst, tak problematika onkologických onemocnění je skutečně velmi 

vážná a obzvláště v Plzeňském kraji jsou tímto obyvatelé velmi zatíženi. 

Je to zaměřené intenzivně na ženy, ale s tím, že jsou to ženy všech 

věkových kategorií, protože onkologická onemocnění zasahují i děvčata 

základních škol, ale i vysokých věkových kategorií. Chceme do toho 

zapojit celé rodiny, protože i blízcí partneři a rodiče mají velký význam 

v tom, jak pomoci podporovat preventivní opatření. Známe to možná 

z vlastních rodin, kdy se ptáme – byl jsi již na prohlídce, na sonu 

prostaty, sonu prsou, atd. Je to opravdu velký problém a zdraví populace 

je důležitým úkolem státu a přeneseně i obce, takže se nedomnívá, že by 

se obvod neměl na těchto aktivitách účastnit. Je to věcí názoru, 

poděkovala také za ten opačný. Jak již řekla, budou se o podrobnostech    

a o rozsahu tohoto projektu ještě v rámci koalice bavit. Ano, alokace 

prostředků je tam zatím v takové částce, jaké je. Je to projekt velmi 

složitý, jsou v něm zapojené všechny organizace jako fakultní 

nemocnice, různá onkologická centra, mammahelpy, neziskové 

organizace, tak je to otázka dohody, aby oni mohli v příslušných 

termínech atd. Proto jsme zde ponechali i rok 2018, protože kdyby se 

nepodařilo začít v příštím pololetí příštího roku, tak se začne na podzim 

příštího roku a projekt by se dokončil na jaře v roce 2018. To je ještě 

věc, která je k diskusi.  

 

Mgr. Vozobule - základní východisko mu přijde poměrně jasné a chápe snahu zatím 

zargumentovat kde co. Nádorová onemocnění tady samozřejmě jsou 

v populaci poměrně častá, o tom není sporu. Ale osobně zde nechápe 

masáže za velmi dobré ceny, úprava vlasů, líčení, vaření apod. Jak to 

k tomu má přispět? Paní místostarostka zde mluvila o mammahelpu, 
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fakultní nemocnici. Sám si myslí, že nositelem podobných projektů býval 

v dobrém slova smyslu neziskový sektor, který s tím má přímou 

zkušenost, než městský obvod, a proto se nad tím pozastavují. Chápe,      

že argumentace je tady velmi lákavá z hlediska politiky, protože se jedná 

o palčivý problém i z hlediska obce, ale není možné do něj směšovat 

všechny další věci. Neví, jak moc pomůže, že tady budou vařit Kluci 

v akci, nebo že tu bude herbář nebo vaření s profi kuchaři, workshop. Jak 

to pomůže tomu, že na sebe lidé budou opatrnější a budou využívat 

preventivních prohlídek?; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

- poděkovala za jeho názor. Vaření je otázkou stravy, je to velmi důležitý 

faktor, který ovlivňuje vznik onkologických onemocnění. Kosmetika,      

to se vztahuje k tomu, že pokud by byl pan zastupitel v kontaktu 

s ženami po ablaci prsou, s ženami, které musí nosit epitézy, které jsou 

po biologické léčbě, po chemoterapii, tak by pochopil význam 

přítomnosti vizážistů i kosmetiček, protože ztráta ženství v těchto 

kritických životních situacích je velmi psychicky náročná a pochopitelně 

ukázka toho, že žena může být ženou i po těžce prodělané operativní        

i konzervativní léčbě, je prostě důležitá; 

 

Mgr. Vozobule - na některé části již nebude reagovat; 

 

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

 

Mgr. Jehličková - to znamená, že by toto vše organizoval sociální odbor?; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

- pravděpodobně by muselo dojít k výběrovému řízení, pokud by to bylo 

v plném rozsahu. Pokud by to bylo v míře menší, tak by to potom 

realizovalo oddělení vnějších vztahů; 

 

Mgr. Brabec - vzhledem k tomu, že již další přihlášení do diskuse nebyli, přistoupil 

k hlasování.  

  

Usnesení bylo schváleno 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – pí. Vítovcová 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

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

Mgr. Brabec - zahájil diskuzi a vyzval k prvnímu příspěvku Bc. Trnku; 

 

Bc. Trnka - tento prostor by chtěl využít k velmi krátké reflexi k průběhu 

rekonstrukce tramvajové trati, která zde probíhala. Tento zanedbatelný 
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detail by zde rád zmínil. Docházelo zde k pracím i v místech, kde jsou 

běžně přechody pro chodce. Musí říci, že se ještě nesetkal s tím, že by 

zaměstnanci stavební firmy stáli na přechodech tam, kde to bylo 

rozestavěné, a aktivně pomáhali nemohoucím lidem, starším lidem, 

maminkám s kočárky. Byl tím velmi překvapen a tímto by jim chtěl 

vyjádřit poděkování, protože to mnoha lidem na obvodě pomohlo; 

 

Mgr. Brabec - chtěl by k tomu doplnit, že byl překvapen i z toho, že v sobotu večer, 

v neděli večer, o svátcích parta zaměstnanců pracovala na kolejích, takže 

si už myslel, že je v nějaké jiné zemi, ale o 200 metrů dále se na další 

stavbě přesvědčil, že je stále v Plzni; 

- k dalšímu dotazu vyzval Ing. Ženíška; 

 

Ing. Ženíšek - chtěl by se vyjádřit k 8. 11. 2016, kdy absolvoval veřejné projednání 

k projektu regenerace sídliště Košutka. Účastnili se asi tři zastupitelé zde 

přítomní. Z jeho pohledu 99% občanů, kteří tam diskutovali, byli proti 

tomu projektu, připomínkovali ho, měli námitky, a to oprávněně. Projekt 

je zločinnost a lumpárna jako byl projekt regenerace sídliště Vinice. 

Projektant zde na rozdíl od Vinic spočítal deficit parkovacích míst 2 300, 

ale navrhuje zde další zástavbu komerčními objekty podél Studentské, 

podél Gerské ulice. Je to z toho důvodu, že podle schváleného územního 

plánu tam jsou tyto zástavby navrženy. Územní plán schválený v září 

tohoto roku koaličními zastupiteli a zastupiteli za KSČM tam dokonce 

navrhuje i zástavbu bytovými domy do sídlišť. Celkem se není čemu 

divit, že sem projektant dal komerční výstavbu. Projekt samozřejmě 

nemůže být nikdy občany schválen v takovémto stavu, když občané 

preferují, aby byla zachována hromadná parkovací stání, která zde byla 

vybudována v rámci obytné zóny sídliště. Dotýká se to samozřejmě           

i zeleně. Chtěl by říci, že projekt regenerace je hlavně z důvodu 

schváleného územního plánu, u něhož je nutné říci, že byl schválen tady 

vámi většinově na zasedání zastupitelstva v červnu tohoto roku. Svůj 

příspěvek by si dovolil zakončit bonmotem, kdy by parafrázoval              

p. prezidenta: „Neboj se svých přátel, v nejhorším případě tě mohou 

zradit. Neboj se svých nepřátel, v nejhorším případě tě mohou zabít. Boj 

se lhostejných, protože s jejich vědomím se na světě děje zrada                  

a vražda.“; 

 

Mgr. Brabec - již to říkal minule. Ze zasedání zastupitelstva je pořizován zvukový 

záznam. Chtěl by tedy opět požádat, aby p. zastupitel příště zvážil užívání 

některých slov v této společnosti; 

- k dalšímu dotazu vyzval p. Heřmana; 

 

p. Heřman - v úvodu se p. starosta pousmál nad tím, když řekl, že se bude těšit na 

odpověď. V některých případech se těší dlouho, dokonce i déle než 

měsíc, dva měsíce. Tímto by se chtěl připomenout s dvěma dotazy 

z minulých jednání zastupitelstva. Určitě si vzpomenete, když se zde 

dotazoval, zda se nějakým způsobem odpovědělo pí. Ryšavé, která zde 
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vystoupila se svým otevřeným dopisem, který byl adresován p. starostovi 

a týkal se veřejného prostranství v Komenského ulici. V informativních 

zprávách nevidí, že by zde bylo předloženo, že jí bylo odpovězeno, tak je 

to pouze nedopatřením, že to zde chybí v informativních zprávách, nebo jí 

odpověď zaslána nebyla?; 

 

Mgr. Brabec - úřad přesně zná termíny, kdy jsme reagovali; 

- předal slovo Ing. Řežábové; 

 

Ing. Řežábová - přesné termíny nezná. Omluvila se, protože nevěděla, že jsme o tomto 

měli informovat zastupitele. Bylo to tak, že na původním dopise              

pí. Ryšavé chyběla adresa. Když jsme si to zde vyjasnili a my jsme řekli, 

že se jen tak do registru podívat nemůžeme, tak jsme potom pí. Ryšavou 

kontaktovali a poslali jsme jí dopis s vysvětlením a s tím, že jsme celou 

záležitost předali k jednání, a p. starosta měl za úkol apelovat                    

na primátora, aby celou záležitost projednali oni. Pí. Ryšavé jsme ihned 

po zastupitelstvu dopis napsali, (protože dopis zde předala bez adresy       

a ani nám ji neuvedla osobně). Úplně nepochopila, že jsme o tom měli 

ještě informovat zastupitele; 

 

Mgr. Brabec - také to tak nepochopil; 

 

p. Heřman - není zmocněný, ani nedostal pověření, aby mu byla zaslána odpověď,    

ale pokud zde byl předaný otevřený dopis směrem k p. starostovi, tak 

čekal, že na to bude reagováno. Nic v tom nehledejme, jen to chápal jako 

slušnost reagovat na dotaz občana. Proto mu ta odpověď chyběla, nyní 

mu stačí vědět, že to bylo napraveno, že pí. Ryšavá odpověď dostala; 

 

Mgr. Brabec - měsíčně odpovídáme zhruba 50 – 100 lidem, takže tyto dopisy nemůžeme 

všechny zde předkládat na stůl; 

 

p. Heřman - řekl, že vědí, že je p. starosta velmi pracovitý. Ještě by měl jeden dotaz 

směrem k úřadu, kdy mu bylo přislíbeno, že dostane přehled reklamních 

poutačů, kdy a kde byly reklamní poutače ze zadání městského obvodu 

umístěny. Zatím žádnou odpověď nedostal. Pokud ještě nějaká kampaň 

billboardová probíhá do konce roku, tak počká do konce roku a byl by 

rád, aby mu to bylo zasláno v lednu; 

 

Mgr. Brabec - požádal, aby odpověď bylo zasláno; 

- předal slovo K. Szikszayovi; 

 

K. Szikszay - chtěl by k tomu pouze říci, že smlouva končí na konci roku, přehled 

máme připravený. Jakmile proběhne poslední vyúčtování, přehled bude 

dokončen a připraven k předání; 

 

p. Heřman - poděkoval, bude se tedy těšit na odpověď v příštím roce; 
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Mgr. Brabec - k dalšímu příspěvku vyzval PhDr. Mádlovou, Ph.D., MBA; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

- vzhledem k tomu, že tady před časem byl vyzván radní a zastupitel      

Mgr. Zarzycký k rezignaci, protože byl obžalován z trestného činu,      

tak by k tomu chtěla reagovat. P. radní a zastupitel byl zcela zproštěn 

obžaloby ve všech bodech a tento rozsudek je pravomocný. Je tedy ráda, 

že k předčasné rezignaci nedošlo; 

 

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

rozpravu k tomuto bodu a přikročil k závěru. 

 

 

 

Bod 26)     Závěr 

Mgr. Brabec popřál všem přítomným krásné a klidné vánoční svátky, a aby všichni během toho 

krátkého týdne nabyli víry, že rok 2017 bude alespoň tak dobrý, jako byl ten letošní rok 2016, 

nebo dokonce i lepší. Popřál všem hodně zdraví, štěstí a hodně osobních úspěchů do roku 2017.  

 

Tím bylo zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 7. 12. 2016 ukončeno. 

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 skončilo v 18:55. 

 

 

Zapsala:   Bc. Adéla Kubová 

Datum vyhotovení zápisu:  14. prosince 2016 

 

Příloha:    

Přehled usnesení 

 

 

                                                                                                         Mgr. Miroslav BRABEC                   

                                                                   starosta MO Plzeň 1 
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Ing. Jan ŠTĚPÁN                 Bc. Tomáš TRNKA 


