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   Z Á P I S 

Z 19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, konaného dne 12. 4. 2017 od 17:00 hodin 

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

Kaznějovská 51, Plzeň 

 

 

Bod 1)  Zahájení 

 

 Devatenácté 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, pracovnice organizačního odboru, pracovníka 

Správy informačních technologií 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 27 členů Zastupitelstva MO Plzeň 1. V průběhu jednání se počet přítomných 

snížil na 25 členů (odešly Mgr. Jehličková a pí. Štefanová). 

 

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.   
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Před přistoupením k dalšímu bodu starosta uvedl, že zastupitelé mají na svých stolech program 

semináře Zastupitelstva MO Plzeň 1, který se bude konat dne 25. 4. 2017 v Plzeňském 

Prazdroji, a.s. Program je tedy pouze jednodenní – od 11:00 do 21:00. Požádal přítomné, aby     

u prezence nahlásili svou účast či neúčast (na všechny části). Účastníci se dostaví přímo do 

pavilonu Formanka. Pokud někdo nebude vědět, kde se pavilon nachází, bude mu to sděleno       

na vrátnici pivovaru. Další pokyny budou součástí zahájení. Upozornil na to, že pokud někdo 

nedorazí včas na jednotlivé části, je možné, že ostatní budou mimo signál a bude komplikované 

dotyčného vpustit dovnitř.  

Ing. Řežábová požádala přítomné, aby tuto případnou opozdilost nahlásili dopředu, abychom se 

mohli na to připravit. Pokud to budeme vědět dopředu, určitě nebude problém to zařídit.  

 

Bod 2)  Jmenování ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise            

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

 

Bc. Ing. Tomáš KOTORA 

Mgr. et Mgr. Miroslav ŠUMA, 

 

 

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, 

Libor KOJZAR,  

Mgr. Michal VOZOBULE. 
 

 

Mgr. Brabec - konstatoval, že všichni jmenovaní souhlasí. 

 

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

doplňující návrh.  

  Jelikož tomu tak nebylo, dal hlasovat o uvedeném návrhu. 

 

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

 

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

práce.  

 

Mgr. Brabec - seznámil přítomné s programem dnešního jednání, došlo pouze k malým 

změnám; 

-   na stůl je předložena k bodu č. 17 změna přílohy č. 3 – Jednací řád  

Finančního výboru ZMO Plzeň 1; 

-   dále je na stůl předložen bod č. 23 zápis ze zasedání Finančního výboru 

ZMO Plzeň 1, který zasedal v pondělí; 
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Program je tedy následující: 

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise 

2. Schválení programu jednání  

3. Kontrola plnění usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň l 

4. Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň l 

5. Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 

6. Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 

7. Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 

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

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

10. Vyřízení písemné interpelace člena Zastupitelstva MO Plzeň 1 

11. Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka Městského obvodu Plzeň 1 za rok 2016 

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

pro Městskou policii Plzeň; rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 9 

13. Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 10 – 12 

14. Návrh na poskytnutí dotací na veřejně prospěšné účely z rozpočtu MO Plzeň 1 

15. Úprava Pokynů k vyúčtování dotace 

16. Návrh vyhlášky města Plzně O stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 

v roce 2018 a o změně vyhlášky města Plzně O místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

17. Změna Jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 – na základě 

jednání Finančního výboru ZMO 1 je na stůl předložena změna v příloze č. 3             

– doplnění věty v článku 2 odst. 2 

18. Pozastavení prací na inženýrské činnosti ke stavbě „Mateřská škola – Kotíkovská ulice, 

Plzeň“ 

19. Zařazení nově zahajované akce „PD – Parkoviště Sokolovská 67-75“ do jmenovitého 

seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 

20. Zařazení nově zahajované akce "Optimalizace sítě LAN v budově ÚMO Plzeň 1, včetně 

úpravy sítě NN" do jmenovitého seznamu stavebních akcí rozpočtu Odboru investičního 

ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 13 

21. Darování movitého majetku – starších sedáků a židlí, „Dobrovolnické Regionální 

Agentuře DoRA“ – tento materiál starosta stáhl před jeho projednáváním. Při 

úvodní diskusi k programu stažení opomněl 

22. Zavedení projektu „Vlídné WC“ na území městského obvodu Plzeň 1 

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

Finančního výboru ze dne 10. 4. 2017 je předložen na stůl 

24. Informativní zprávy 

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

26. Závěr 

 

 

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

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

   

Program byl schválen všemi 27 přítomnými členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 
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Usnesení č. 342 - schváleno všemi 27 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 3) Kontrola plnění usnesení z 18. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

Mgr. Brabec  - předal slovo p. Winkelhöferovi, předsedovi Kontrolního výboru ZMO 

Plzeň 1; 

 

p. Winkelhöfer - pozdravil přítomné a požádal o dotazy, s nimiž se však nikdo nepřihlásil, 

a proto bylo přistoupeno k hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 27 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 343 - schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 hlasoval proti návrhu 

Bod 4)     Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 

 

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

 

Mgr. Jehličková - poděkovala za udělení slova a chtěla by se zeptat na bod č. 40/17, kdy 

RMO 1 schválila zadání zakázky jednomu dodavateli, jak se dočetla 

v informativní zprávě, na implementaci systému řízení kvality. Bylo by 

možné k tomu říci něco víc?;  

 

Mgr. Brabec - informace k tomuto bodu je v informativní zprávě č. 5. Zeptal se, zda 

taková informace nepostačuje?; 

 

Mgr. Jehličková - odpověděla, že stačí; 

 

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

 

Ing. Ženíšek - měl by dotaz k bodu č. 50 – výpůjčka pozemků na Sylvánu. Dělá to        

na něho podobný dojem jako business plán fotbalgolfového areálu, který 

p. starosta odsouhlasil. Jedná se o zastavitelné území a tito mládenci jsou 

zde asi půl roku, založili si spolek nebo sdružení; 

- dále by měl připomínku k bodu č. 62, kdy RMO 1 odsouhlasila projekt 

„Regenerace sídliště Košutka“, protože p. starosta na veřejném 

projednávání nebyl, na kterém bylo 99% občanů s projektem 

nespokojených. Paní místostarostce dal neoficiálně petici 521 lidí, jimž 

se projekt nelíbí. Bojuje o to, aby se garážování řešilo i mimo vyhrazený 

prostor sídliště Košutka. Nechce, aby se volné plochy zastavovaly 

halovými garážemi a komerčními objekty, jak je plánováno. Chtěl by od 

vedení vyjádření k oběma bodům; 

 

Mgr. Brabec - nejdříve k bodu č. 50 řekl, že Jezdecký klub požádal o schválení 

dlouhodobé výpůjčky pozemků za účelem vybudování multifunkčního 
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areálu se zaměřením na jezdecký sport v kombinaci s dalšími 

volnočasovými aktivitami zaměřenými na environmentální znalosti 

především pro děti a mládež z největších plzeňských sídlišť. Připomněl, 

že podle vyjádření Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně ze dne          

25. 1. 2016 je záměr v souladu se stávajícím i s navrhovaným územním 

plánem; 

- co se týká projektu regenerace. Je mu vytýkáno, že se někde něčeho 

neúčastnil, ale toto konkrétně již řešil s Útvarem koncepce a rozvoje, 

který dvakrát stanovil termín prezentace v kolizi s dalšími důležitými 

akcemi – jednou bylo zastupitelstvo, potom zase kluby. Sám je 

předsedou poslaneckého klubu ČSSD v Plzni a musí být v úterý od 16:00 

na radnici, když se koná zastupitelstvo. ÚKR MP by toto měl vědět. Bylo 

mu přislíbeno, že se to již nebude opakovat. K samotné odpovědi vyzval 

PhDr. Mádlovou, Ph.D., MBA; 

 

PhD. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - konstatovala, že po projednání se spolu s Ing. Ženíškem sešla na ÚKR 

MP. (i po zastupitelstvu, kde jsme se snažili řešit připomínky všech 

kolegů). Co se týče parkování, tak došlo k dohodě, že na prostory podél 

Studentské, kde dnes parkování je, jsou navrženy určité postupy. Buď se 

ponechají volné plochy parkování tak, jak je to v současné době, nebo je 

zde možnost do budoucna vybudovat parkovací domy. Všechno bude 

záviset na vývoji situace a na přání a zájmu občanů. Z tohoto důvodu 

jsme koncepci regenerace podpořili; 

 

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

 

Mgr. Trylčová - pozdravila přítomné a chtěla se zeptat na stejný bod jako Mgr. Jehličková 

(č. 40). Informativní zprávu četla, ale chtěla by vědět, zda se k tomu 

přihlásit je nějaká povinnost, nebo bylo by možné k tomu říci něco více?; 

 

Mgr. Brabec - předal slovo Ing. Řežábové, která celý tým vede; 

 

Ing. Řežábová - domluvili jsme se na tom vzhledem ke skutečnosti, že město má certifikát 

ISO, že je dobré mít postupy, vnitřní směrnice, chod úřadu a obvodu 

nastavené správně, efektivně a v souladu se zákonem. Kvůli tomu 

certifikáty ISO jsou. Chtěli jsme vědět, zda jsou naše postupy správné,        

a v případě, že tomu tak nebude, tak bychom to chtěli napravit. Proto 

jsme se k tomu projektu přihlásili dobrovolně. Postup nám doporučilo 

město Plzeň. Toto je společnost, která nás za poskytnuté finanční 

prostředky prověří a připraví na získání certifikace. V okamžiku, kdy nám 

dají dobrozdání, že jsme připraveni, o něj požádáme a měli bychom ho 

získat. V případě, že by se to napoprvé nepodařilo, tak bychom museli 

provést úpravy interních předpisů. Chceme se ujistit o tom, že jsme 

konkurenceschopní a mít jakousi vizitku jakosti; 
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Mgr. Trylčová - poděkovala za odpověď a ještě by chtěla vědět, jak jsou na tom ostatní 

obvody?; 

 

Ing. Řežábová - odpověděla, že certifikát má město Plzeň a také městský obvod Plzeň 3; 

 

Mgr. Brabec - dále vyzval Ing. Březinu; 

 

Ing. Březina - pozdravil přítomné a chtěl by se zeptat na bod č. 91/2017. Jestli to dobře 

pochopil, tak uzavíráme dvě smlouvy o propagaci a reklamě. Chtěl by se 

zeptat, zda budeme mít na jaderných reaktorech nebo jiných zařízeních, 

která vyrábějí, svoje logo?; 

 

Mgr. Brabec - je to vtipné, protože to může fungovat i na druhou stranu. Tyto dvě firmy 

budou naopak uvedeny v připravované knize, protože nám přispěly 

(téměř z poloviny) na její vydání; 

 

Ing. Březina - pak by ho tedy zajímalo, kolik za to budeme jako obvod platit?; 

 

Mgr. Brabec - jelikož to zde není uvedeno, tak doplnil, že společnost ŠKODA JS, a.s. 

dala 50 000 Kč a Czech Precision Forge, a.s. 25 000 Kč. Na tuto knihu se 

moc těšíme. Na závěr si dovolil všechny pozvat na 25. 5. 2017, kdy je 

100. výročí výbuchu bolevecké muničky, a 27. 5. 2017 je Den Bolevce, 

kde bude kniha pokřtěna a rozdávána všem, kteří přijdou na Boleveckou 

náves. Stejně tak knihu obdrží všichni zastupitelé; 

- k doplnění dotazu vyzval Ing. Ženíška; 

 

Ing. Ženíšek - s odpověďmi na svůj dotaz rozhodně nebyl spokojený. Je – li to v souladu 

s územním plánem, tak dobře, ten umožňuje leccos. Ale jedná se              

o obrovské zastavitelné území. Zajímá ho tedy, čím ti dva chlapci pana 

starostu oslovili, když v listopadu Jezdecký spolek ovládli, že nyní 

dostávají na 25 let darem takto obrovský pozemek. Zda - li nedojde 

opravdu k tomu, že pozemek bude vytunelovaný a chlapci ho zkapitalizují 

tak, jak se to zde na obvodě děje. V druhé řadě zcela nesouhlasí 

s odpovědí pí. místostarostky. Zajímalo by ho, jak bude vyřešený jeho 

osobní problém a problém 2 000 sousedů, když p. starosta v prosinci 2014 

odsouhlasil pokračování zločinného záměru bytového domu Krašovská, 

který znemožňuje vyřešit parkování tak, jak to bylo v původním územním 

plánu, kdy v místě, kde má p. Michálek stavět bytový dům, měla být 

škola, vedle měly být halové garáže. Teď zde běží sportovní záměr, který 

už nejde zastavit. Mysleli si, že by se parkování mohlo vyřešit tím, že by 

se zbourala škola v Krašovské. K tomu nedojde, bude zde obrovský 

sportovní areál, vedlejší pozemky (kde by šly krásně postavit halové 

garáže) to také neumožní, protože zde chcete stavět badmintonovou halu 

a tam, kde jste zmodernizovali před pár lety za x milionů parkoviště 

v Krašovské, tak jsou navrženy parkovací domy a lidé to nechtějí, protože 

je to ekonomicky nesmysl. V roce 2011 se to modernizovalo a teď 

budeme stavět halové garáže. V tomto území okolo Žlutické, Toužimské, 
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Krašovské a Studentské prakticky parkování nelze vyřešit rozumným 

způsobem. Jak jste mohli odsouhlasit projekt regenerace a zároveň trvat 

na bytovém domu Krašovská, fotbalgolfu a dalších akcích, které se zde 

rozjíždí tak, jako by v tomto území byli lidé naprosto spokojeni.             

Na území, které bylo odsouhlaseno na fotbalgolf a město zde chce ještě 

stavět badmintonovou halu, parkuje 25 aut. To není jejich poslední slovo. 

Počet aut se každým rokem zvyšuje o 3%, to je statistika. Zajímalo by ho, 

jak se nad tím rada zamyslela? Odsouhlasila to za 5 minut? Viděla ten 

projekt vůbec? Přemýšlela nad ním? Chtěl by podrobnější odpověď; 

 

Mgr. Brabec - na úvod řekl, že ho p. zastupitel během svého vystoupení několikrát urazil 

a napadl. Na takovéto výpady je již zvyklý a nebude dělat to, co někteří 

„magoři“, kteří podávají trestní oznámení v řádech desítek, když se jim 

něco nelíbí. P. zastupitel zde již předjímá nějaký zločin. Nechce zde 

připomínat to, co p. zastupitel dělal během volební kampaně, že zcela 

protiprávně stál na území, které bylo zabrané pro sociální demokraty,       

a narušoval zde průběh kampaně. Sám se považuje za člověka 

komunikativního a vstřícného; 

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

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - k tomu parkování by chtěla říct, že jde o problém, který je obrovský. 

V rámci regenerace jsme se ho snažili řešit, zabývali jsme se jím i v rámci 

projednávání k vnitrobloku Krašovská, kde se k tomu vyjadřovali 

obyvatelé dotčeného území. Město ve spolupráci s obvodem uznává, že to 

problém je, počet parkovacích míst je nedostatečný. Je samozřejmě 

otázkou, zda každý vlastník vozidla má nárok na parkovací místo. To jsou 

nekonečné diskuse a řešení je problematické. V území nad Sytnou, které 

bylo pronajato fotbalgolfové asociaci, je to otázka názoru. Hnutí ANO 

zcela určitě nesdílí ten názor, že by fotbalgolf byl jedním z optimálních 

řešení. Na druhou stranu, když jsme se poptávali, zda by byl zájem           

o halové garáže, tak se řada občanů vyjádřila tak, že by je zde nechtěli. 

Co se týče halových garáží, tak získat jednotný názor obyvatel je velmi 

složité. Polovina z nich to chce, druhá zase nikoliv. Sama tomu věnovala 

poměrně hodně času. V rámci sídliště jsme udělali s ÚKR MP, co jsme 

mohli. Snažili jsme se, aby občané byli maximálně zapojeni                          

a informováni. To je asi vše, co by k tomu řekla;  

 

Mgr. Brabec - se zeptal Ing. Ženíška, zda je již s odpovědí takto spokojen; 

 

Ing. Ženíšek - konstatoval, že nikoliv. P. starosta mu neodpověděl vůbec                           

a pí. místostarostka citovala slovo pí. ředitelky Vostracké, že je 50 % lidí 

pro a 50% proti. V každém případě zde nechtějí bytový dům Krašovská, 

fotbalgolf ani badmintonovou halu. Domnívá se, že je třeba to pořádně 

projednat. Vy tady říkáte, že to bylo projednáno. Tam bylo 180 občanů      

a všichni byli proti, tak s jakými jinými občany ještě jednáte? P. starosta 

mu neřekl, co ho tak oslovilo na Jezdeckém klubu, že mu tak věří, že tam 
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25 let bude dělat dobročinnou činnost pro děti. Jaká práce s dětmi za nimi 

stojí od listopadu, že jim teď tak důvěřujeme, že pozemky nevytunelují       

a nebude zde za pár let stát panorama Sylván?; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - za sebe by jen krátce reagovala, že se s občany schází, nebylo to pouze 

v rámci diskuse k vnitrobloku Krašovská, kdy se parkování řešilo. 

Občané za ní chodí, schází se s nimi a tuto problematiku spolu řeší. To 

není názor pí. ředitelky Vostracké. Je to názor občanů, se kterými se 

sešla. Nicméně nepopírá, že parkování na Košutce problémem je; 

 

Mgr. Brabec - konstatoval, že pro materiál hlasovala rada. Není možné pořád tvrdit,       

že nějaká organizace musí mít za sebou 25 let činnosti. Nás ten projekt 

oslovil. Budou – li úspěšní, což jim přejeme, tak to bude zajímavé. 

V opačném případě budeme dělat příslušné kroky, aby zde bylo něco 

jiného. Taková je politika, že se lidé střetávají s různými názory a pak se 

hledá kompromis, což je věc, kterou ne všichni ovládají; 

- k dalšímu dotazu vyzval Bc. Trnku; 

 

Bc. Trnka - měl by pouze takovou osobní poznámku k zavádění certifikace ISO, 

protože se tomu poměrně dlouhou dobu profesně věnoval. Domnívá se,     

že je to dobře, ISO se dá zavést mnoha způsoby – dá se zavést také reálně, 

aby to k něčemu bylo. Pokud to tak bude, tak je to chvályhodný záměr,   

za který poděkoval; 

 

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

 

Mgr. Jehličková - chtěla by se zeptat ještě na pár dalších bodů. Jedná se o bod č. 44/2017, 

což je asi dotaz na pí. místostarostku, kdy RMO 1 schválila výjimku pro 

zadávání veřejných zakázek do 500 tisíc Kč na vnitroblok Krašovská. 

V informativní zprávě jsou rozepsány akce za 160 000 Kč. Těch 

zbývajících 340 000 Kč bude také rozepsáno způsobem, jaký je 

v informativní zprávě?; 

 

Mgr. Brabec - k odpovědi vyzval Bc. Tomašukovou; 

 

Bc. Tomašuková - pozdravila přítomné a konstatovala, že jde o to, že v názvu je částka 

500 000 Kč, protože podle Pravidel je to zakázka do 500 000 Kč, ale 

smlouva je uzavřena na 160 000Kč, jak je uvedeno v informativní zprávě; 

 

Mgr. Jehličková - dále by se chtěla zeptat na bod č. 43 – zajištění akce Vinná stezka. Je zde 

psáno, že tato akce nebude financována z rozpočtu MO Plzeň 1, ale 

přitom je zde blokace finančních prostředků ve Fondu rozvoje a rezerv    

ve výši 450 000 Kč. Je to naše akce, nebo to není naše akce?; 

 

Mgr. Brabec - k odpovědi vyzval p. Uhlíka, MBA; 
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p. Uhlík, MBA - pozdravil přítomné a sdělil, že vedení MO Plzeň 1 se rozhodlo, že nebude 

poskytovat finanční prostředky na tuto akci, nebude ji pořádat.                

Na minulém zasedání zastupitelstva jsme finanční prostředky na tuto akci 

již uvolnili a přesunuli do jiných položek; 

 

Mgr. Jehličková - další dotaz má k bodu č. 52/2017, který se týká podání žádosti o vydání 

stavebního povolení v souvislosti s nájemní smlouvou uzavřenou 

s Fakultní nemocnicí. Jedná se jí o to, jestli Fakultní nemocnice nebo 

obvod bude realizovat rozšíření vjezdu ze zadní části Roudné do Fakultní 

nemocnice, který je skutečně kritický. Už když byla členkou komise 

bezpečnosti a veřejného pořádku, tak na to několikrát upozorňovala,        

že tento výjezd a vjezd do nemocnice je velmi nebezpečný; 

 

Mgr. Brabec - k odpovědi vyzval Ing. Štědrou; 

 

Ing. Štědrá - domnívá se, že toto není akce městského obvodu, ale Fakultní nemocnice; 

 

Mgr. Brabec - nejsme si úplně jisti, situaci prověříme a odpovíme písemně; 

 

Mgr. Jehličková  - další dotaz má k usnesení č. 81/2017, které se týká mateřské školy 

v Kotíkovské ulici, o které se opoziční zastupitelé dozvěděli až                

na minulém zastupitelstvu. Nedokončená investice bude v částce      

776 376 Kč, jak je zde uvedeno? To byly všechno prostředky, které byly  

vynaloženy na projektovou dokumentaci a na začátek stavební činnosti. 

Zároveň by se chtěla zeptat. Zde je uvedeno, že RMO 1 souhlasila 

s pozastavením prací – to znamená zastavením prací na inženýrské 

činnosti?; 

 

p. Uhlík, MBA - RMO 1 zastavila práce na inženýrské činnosti z toho důvodu, že o tyto 

pozemky projevila v rámci směny v rámci výstavby západního okruhu 

zájem společnost Pojišťovna Slavia. Městský obvod k tomu dal záporné 

stanovisko, nicméně Majetková komise RMP to projednala a 20. 4. 2017 

jde majetkové vypořádání s touto společností do Zastupitelstva města 

Plzně, které o tom rozhodne. V případě, že zastupitelstvo smění s touto 

společností pozemky, tak budeme vyžadovat finanční prostředky, které 

jsme vložili do projektové přípravy; 

 

Mgr. Jehličková - další dotaz směřuje k č. 86/2017 – o jakých kulturních akcích pro děti 

uvažujete ve výši 134 500 Kč v parku U Bazénu a na Vinicích?; 

 

Mgr. Brabec - bude se jednat o dětský den v parku U Bazénu a dětský den na Vinicích. 

Je to tady uvedeno dohromady; 

 

Mgr. Jehličková - půjde tedy o akce v rámci Dne dětí k 1. 6. 2017?; 
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Mgr. Brabec - jde o termíny, jak je zde uvedeno – dětský den 8. 6. 2017, 29. 6. 2017       

– tradiční rozloučení se školou a 7. 9. 2017 – zpátky do školy. Připojili 

jsme k tomu pouze Vinice, které byly o takové akce ochuzeny; 

 

Mgr. Jehličková - poslední dotaz bude k bodu č. 90, kterému vůbec nerozumí a informativní 

zprávu k němu nenašla. Konkrétně jde o bod č. 1 – žádost Mgr. et Mgr. 

Petry Šrámkové Harantové, advokátky. Tento bod požádala vysvětlit; 

 

Mgr. Brabec - odpověděl, že se jedná o soukromou věc jednoho ze zastupitelů. 

Informovat se k tomu je možné osobně; 

- k dalšímu dotazu vyzval Mgr. Vozobule; 

 

Mgr. Vozobule - chtěl by se zeptat na bod č. 106/2017 – jedná se o vypsání zakázky          

na sociální pohřby. Chtěl by vědět, zda se nějak změnila situace na trhu, 

protože v minulosti jsme to řešili formou výjimky. Z logiky věci byla 

Správa hřbitovů a krematoria vždy nejlevnější v dodávce služby, protože 

zde nebyla žádná další marže apod. Změnila se tedy situace, že nyní 

vypisujeme zakázku podle nových Pravidel města poptáním 3 subjektů? 

Minule jsme ani neměli jistotu, že se Správa hřbitovů a krematoria          

do výběrového řízení přihlásí, protože to zpravidla nedělá. Ale jedná se     

o příspěvkovou organizaci města, tak bylo logické se na tom s nimi 

domlouvat. Pamatuje si, že jedna z firem dokonce zaslala dopis,               

že logicky nemůže Správě hřbitovů a krematoria konkurovat. Pokud je 

zde nějaká zásadní změna, která nás nutí k tomu, abychom tu zakázku 

poslali do konkurenčního prostředí, tak dobře. Dá se to samozřejmě 

vyřešit formou výjimky. Tento zvolený způsob moc nepodporuje, ale 

možná ho zde přesvědčí, že je na trhu nějaká novinka, kvůli které byl 

tento postup zvolený; 

 

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

 

p. Uhlík, MBA - jelikož je předkladatelem materiálu, který se týká zakázek, tak musí říci, 

že stejný dotaz vznesl na Mgr. Krausovou, vedoucí sociálního odboru, 

která mu sdělila, že se situace na trhu s pohřebnickými službami změnila, 

proto to uděláme tímto způsobem. Projevil jí důvěru, jinak bychom to 

řešili opět výjimkou; 

 

Mgr. Vozobule - požádal vedoucí odboru, zda by mohla odpovědět, v čem se situace 

změnila, aby tomu porozuměl úplně?; 

 

Mgr. Krausová - máme poznatky z ostatních úřadů, které spolupracují s jinými 

pohřebnickými firmami, že ceny za sociální pohřby se někde pohybovaly 

v obdobných cenových hladinách, v jednom případě dokonce na nižší 

úrovni. Poptávku jsme několik let zpět nedělali, tak nebude od věci to 

zkusit. V případě, že se nikdo nepřihlásí, tak to vždycky můžeme udělat 

výjimkou jako v minulých letech. Nicméně se domnívá, že by nebylo od 

věci si tímto způsobem udělat průzkum trhu; 
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Mgr. Vozobule - další dotaz se týká Města her aneb Prázdniny na Boleváku. Jde o to, 

jakým způsobem se stavíme k organizaci akce. Byla veřejná zakázka, pak 

byl dotační grant, teď je to zase veřejná zakázka. Chce se zeptat, proč to 

neděláme formou grantu. Uvede zde příklad z města – Živá ulice, 

Smetanovské dny, Finále atd. Město tyto akce pořádá samo, ale vypisuje 

na ně grant. V čem je tady ten rozdíl, že to pouštíme do veřejné zakázky     

a nevypisujeme to formou grantu? Pak ty veřejné zakázky podle toho 

vypadají. Měli jsme tu různé příbuzné firmy apod. Probíralo se to vloni      

i na kontrolním výboru, kde se ptali, zda dojde k nějakému vývoji v této 

otázce. Máme to tu znovu jako veřejnou zakázku; 

 

Mgr. Brabec - odpověděl by na to pouze, že to RMO 1 takto odsouhlasila. Zamýšleli 

jsme se nad tím, zda akci dělat, ale přišlo poměrně dost ohlasů od lidí 

s dotazy, kdy to bude, která kapela tam bude hrát apod. Děláme to tímto 

způsobem. Nejsme město, nemáme roční nebo čtyřletý grant. Byly zde 

jmenovány organizace, které čtyřletý grant dostaly. Děláme to jiným 

způsobem než město; 

 

Mgr. Vozobule - pak je zde otázka, jaká je filosofie akce. Chceme ji udělat a za co 

nejmenší finanční prostředky, protože jiná cesta není. Jakým způsobem je 

v té zakázce hodnocena kvalita, to je věc druhá. To má v grantovém řízení 

větší logiku. Vloni navíc, pokud se dobře pamatuje, firma, která měla 

nejnižší cenovou nabídku, odstoupila. To je také komplikace, která           

u grantových řízení zpravidla nebývá; 

- dále by se chtěl zeptat ještě na jednu věc, která sem asi obsahově nejvíce 

patří. V minulých dnech proběhlo hlasování per rollam grantové komise 

RMO 1 k vypsání nového kola grantu. Byla zde poměrně velká nevole 

ho vypisovat v tuto chvíli. Usnesení bylo navrženo tak, že se vypíše 

grant v momentě, kdy se schválí příslušné rozpočtové opatření obvodu. 

To mu přijde logické a dokonce tak komise nezdržuje celý proces 

vypsání grantu. Pokud by se granty vypisovaly na základě příslušného 

rozpočtového opatření, tak bychom je dokázali vypsat dříve, a tudíž by 

se celý proces nezpozdil vzhledem k vyúčtování dotací do konce roku 

apod. Pan starosta i pí. místostarostka nakonec hlasovali proti tomuto 

návrhu. V čem je ten rozdíl, že budeme čekat na závěrečný účet? Chcete 

granty dělat, nebo nechcete? Máme na ně peníze, nebo nikoliv? Jsou 

peníze ve FRR? Máte rozhodnuto, jestli je chcete vypisovat, nebo ne?; 

  

Mgr. Brabec - odpověděl, že je dělat chceme. Když jsme seděli na druhém jednání 

komise, tak byla situace trochu jiná. Peníze musí být samozřejmě 

v rozpočtu vykryty. My se to dozvíme řádově za týden až 14 dní. V tuto 

chvíli jsme se rozhodli postupovat takto. Je trochu nešťastné, že peníze     

v druhém kole rozdělujeme v září, neziskové organizace a další subjekty 

pak mají poměrně krátký čas na realizaci projektů. V příštím roce bychom 

se to pokusili udělat jinak, chtěli bychom vypsat první kolo tak, aby bylo 

realizováno v lednu, aby dostali peníze co nejdříve a druhé kolo by pak 
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bylo v červnu, za předpokladu, že na něj budou finanční prostředky. Nyní 

nechce nic předjímat, ale domnívá se, že je vůle vypsat druhé kolo, 

v němž by se prostředky rozdělovaly v září; 

 

Mgr. Vozobule - samozřejmě zde nevolá po tom, aby se vypsalo něco, co není rozpočtově 

kryté. Ale připadá mu zvláštní, že pokud ta vůle je, tak usnesení bylo 

navrženo jasně a logicky a v souladu se zákonem o obcích. Proto se diví 

tomu, že vznikl tento nový požadavek; 

 

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

 

p. Heřman - pozdravil přítomné. Chtěl by se zeptat na bod č. 99/2017, zda by bylo 

možné dostat nějakou informativní zprávu ohledně partnerů projektu 

Klubu Jednička například na dalším zasedání ZMO Plzeň 1?; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - odpověděla, že to zcela určitě jako informativní zprávu můžeme připravit. 

Tyto informace jsou zveřejněny na webu obvodu v záložce život               

v obvodu – zde jsou všichni partneři vyjmenovaní; 

 

p. Heřman - pokud je to takto veřejně dostupné, tak nebude nutné to jako informativní 

zprávu připravovat. Dále by se chtěl zeptat na bod č. 88/2017 – schválení 

veřejné zakázky malého rozsahu pod názvem „zajištění akce Den 

Bolevce“. Na jméno Michaela Beranová narazil před několika lety 

v souvislosti s poradenskou činností pro obvod, ze které nakonec sešlo, 

když se na to ptal. Chtěl by se zeptat, co na Dni Bolevce za 129 000 Kč 

uvidíme?; 

 

Mgr. Brabec - program je prakticky hotový, samozřejmě bude zastupitelům zaslán. Bude 

to 27. 5. 2017. Den Bolevce vždy situujeme k něčemu významnému         

– vloni to bylo k čestnému praporu hasičů, letos je to k výročí výbuchu 

skladu bolevecké muničky. Letos jsme se rozhodli k výročí připravit 

knihu a Den Bolevce jako pouť a slavnost, jako připomenutí té události. 

K tomu bude kulturní program: 8 - 9 kapel, tanec folklorních skupin, 

řemeslné stánky. V prvním roce jeho starostování jsme se o tom bavili. 

Přišli za ním bolevečtí rodáci, kteří v současné době nevykonávají tak 

aktivní činnost jako v minulých obdobích a chtěli pomoc s organizací 

poutě. Domluvil jim to na biskupství na jmeniny Vojtěcha v dubnu. 

Rodáci to nakonec nerealizovali, a proto bylo přistoupeno k pořádání Dne 

Bolevce; 

 

p. Heřman - zeptal se, co pro nás bude konkrétně pí. Beranová za 129 000 Kč dělat? 

Ona bude organizovat trhy, stánky?; 

 

Mgr. Brabec - ano, ona musí zařídit stage, TOI TOI, reklamu. Za tyto peníze udělá Den 

Bolevce; 
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p. Heřman - čili provozovatelé a prodejci budou mít možnost zde umístit stánky 

zdarma?; 

 

Mgr. Brabec - ano, samozřejmě; 

 

p. Heřman - dále by se chtěl zeptat na bod č. 82/2017 – v tomto bodu ho zaujala jedna 

formulace, že RMO 1 doporučila Komisi investiční RMO 1 projednat 

nedokončené investice. To ho zarazilo, že RMO 1 něco doporučuje 

komisi. Nemělo by to být obráceně? Komise je poradním orgánem      

RMO 1; 

 

Mgr. Brabec - jak zde bylo řečeno. Komise je poradním orgánem rady. Rada požádala 

komisi (věříme, že všechny politické strany zde mají odborníky               

na investice), aby zhodnotila a dala radě názor, jak hledět na tyto 

nedokončené investice obvodu. Termín je do června. Potom rada zasedne 

a vezme v potaz názor komise. Domníváme se, že je to takto 

transparentní; 

 

p. Heřman - další dotaz by měl k bodu č. 52/2017, na který se již částečně ptala      

Mgr. Jehličková. Chtěl by se zeptat na druhou věc, kdy RMO 1 

nesouhlasila s prominutím smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč                   

za nedodržení termínu podání žádosti o vydání stavebního povolení v této 

věci. Na minulém jednání ZMO 1 jsme schvalovali dar v řádech         

100 000 Kč pro Fakultní nemocnici a teď po nich chceme 10 000 Kč       

za to, že promeškali nějaký termín?; 

 

p. Uhlík, MBA - chceme, protože Fakultní nemocnice měla pozemky ve výpůjčce z toho 

důvodu, že rozšíří vjezd na parkovací místa. Podmínkou pro to, aby měla 

nízké nájemné (výpůjčku) bylo to, že do nějaké doby požádají o vydání 

stavebního povolení. Fakultní nemocnice to neudělala, my prodlužujeme 

termín, aby mohli požádat znovu, ale snažíme se jim neprominout pokutu; 

 

p. Heřman - pouze mu připadá zvláštní jim na jednu stranu schvalovat dar ve výši 

100 000 Kč a potom po nich chtít 10 000 Kč; 

 

p. Uhlík, MBA - my jim nedáváme statisíce, my jim kupujeme klokánkovací křesla pro 

neonatologii a to je něco jiného, než kdybychom jim statisíce dávali. 

Chceme po nich symbolickou pokutu za to, že nekonali a měli pozemky 

ve výpůjčce z důvodu toho, aby konali; 

 

p. Heřman - poděkoval za odpověď i nad rámec svého dotazu; 

 

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 hlasoval proti návrhu – Ing. Ženíšek 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 344 - 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 p. Heřmana; 

 

p. Heřman - začal by hned od začátku, kdy 31. 1. 2017 proběhlo jednání s p. Jurečkem 

na téma kruhový objezd pod Bílou Horou. Bylo by možné nejen občanům 

Bílé Hory nastínit, co je zde čeká?; 

 

Mgr. Brabec - p Jurečko a jeho nadace Plzeň sobě tento kruhový objezd obhospodařuje. 

Ne vždy je z toho nadšený, někdy je to líbivé, někdy ne. P. Jurečko 

informoval, že zhruba každé dva měsíce zde hodlají na něco reagovat. 

Teď tam tedy nebyl, ale aktuálně by zde měla být velikonoční výzdoba; 

 

p. Heřman  - na to reagoval, že zde sedí slepička a okolo jezdí šneci. Toto spojení mu 

nějak uniká, ale možná to tak má být; 

 

Mgr. Brabec - otázku shrnul tak, že někomu se to může líbit, někomu nikoliv. 

Každopádně nadace se o kruhový objezd stará; 

  

p. Heřmanem - další dotaz by měl k jednání ze dne 1. 2. 2017 s p. Grossmannem na téma 

situace v Malické ulici; 

 

Mgr. Brabec - p. Grossmann není neznámou osobou, je to nejen muzikant a realitní 

makléř. V Malické ulici má reklamní plochu. Nyní se tam bude stavět, tak 

se přišel zeptat na to, jestli nová budova, která se zde bude stavět, nebude 

bránit realizaci reklamního panelu; 

 

p. Heřman - když už je to zde odtajněno, tak by se chtěl zeptat k 6. 2. 2017 – jednání 

s p. Michálkem na téma spolupráce v koalici. Co pozitivního občany 

čeká?; 

 

Mgr. Brabec - jako starosta i jako předseda sociální demokracie se musí v rámci obvodu 

stýkat s partnery – koaličními i opozičními; 

  

p. Heřman - další dotaz by měl k 8. 2. 2017 – účast na jednání K8. Vytušil z toho,      

že se bude jednat o koaliční jednání, ale kde to bylo – na obvodě,             

na městě?; 

 

Mgr. Brabec - v únoru byla dvě koaliční jednání K8. V koaliční dohodě je určitý institut 

K8, ale teď upřímně neví, o které to jednání šlo. Zda o město, kde je 

členem K8, nebo šlo o jednání v rámci obvodu. Na tom se sešli po více 

než dvou letech, aby se zhodnotilo fungování koalice;  

 

p. Heřman - vzhledem k tomu, že se toto jednání objevuje ve zprávě několikrát, 

doporučil pro příště doplnit, zda jde o město, nebo o obvod; 
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 - dále by se chtěl zeptat na jednání z 3. 3. 2017 s p. Bukovským na téma 

situace v Liticích; 

 

Mgr. Brabec - p. A. Bukovský je synem autora knihy, kterou připravujeme, a sochaře    

S. Bukovského. Je zastupitelem v Liticích, přišel ho seznámit a poradit     

se o aktuálním stavu v Liticích, který všichni dobře znají. Byla to taková 

konzultace dvou komunálních politiků ve vztahu k halám a k celé situaci 

v zastupitelstvu Litic; 

 

p. Heřman - informoval se, co si má představit pod jednáním z 6. 3. 2017                

s pí. Kellnerovou na téma pozemky na území MO Plzeň 1?; 

 

Mgr. Brabec - pí. Kellnerová má zahrádku na Karlovarské. Přišla se zeptat, jakým 

způsobem pokračuje jednání o výkupu podlouhlého pozemku při 

zahrádkách, protože je zde poměrně omezená možnost vjezdu. Od nás již 

odešel dopis na SVS MP. Majitelka pozemku se jmenuje pí. Činátlová, 

zahájili jsme s ní jednání a pokusíme se ho vykoupit, aby lidé, kteří zde 

mají zahrádky a rekreují se zde, sem měli lepší přístup. My bychom zde 

vybudovali chodník – od posledního domu na Karlovarské                      

až k pneuservisu; 

 

p. Heřman - poslední věc se týká 22. 3. 2017, kdy bylo jednání u primátora na téma 

nová služebna městské policie na Lochotíně. Dle jeho posledních 

informací je služebna na Vinicích uzavřena, stálá služba zde není. Počítá 

se s tím, že by se znovu otevřela, nebo ne?; 

 

Mgr. Brabec - v tuto chvíli se nepočítá s tím, že by se znovu otevřela. Ale počty 

strážníků jsou tak velké, že již není možné, aby se do třetiny patra budovy 

ÚMO 1 vešli. Dostali jsme se do situace, kdy i úřad začíná bytnět, protože 

se některé věci z kraje přesunuly na město a obvody. Celý ten komplex 

řešení zkoušíme v tuto chvíli ve spolupráci s kolegy z vedení a s tajemnicí 

řešit tak, že jsme oprášili vizi nástavby úřadu. Jednou variantou je, že se 

nebude stavět a vymístí se ti, kteří jsou v budově v nájmu – nonstop 

lékárna, dvě lékařky a městská policie. Politik, který sáhne do své kapsy    

a zaplatí to ze svého, není dle jeho názoru příliš schopný. Důležité je 

sehnat prostředky jinde. Proto jsme se obrátili na primátora jako              

na velitele městské policie, aby nám tuto situaci pomohl řešit. Jednání 

jsou úplně v počátcích, o vývoji budeme informovat. Nicméně obvod 

v tuto chvíli preferuje variantu, abychom přistavěli patro nahoru; 

- k dalšímu vyzval Mgr. Jehličkovou; 

 

Mgr. Jehličková - chtěla by se zeptat na jednání z 6. 3. 2017 s p. Berkou z Nadace sportující 

mládeže. O čem bylo?; 

 

Mgr. Brabec - František Berka je šéfem Nadace sportující mládeže. Možná mnozí četli 

článek Dany Veselé o tom, že došlo ke kontrapunktu mezi městem            

a Nadací sportující mládeže. P. Berka ho o této situaci přišel informovat      
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a zároveň se zeptat, zda starosta dorazí ocenit mladé sportovce, kteří jsou 

každoročně odměňováni na městě starosty jednotlivých obvodů. Svou 

účast zde potvrdil; 

 

Mgr. Jehličková - další dotaz je k 24. 3. 2017, kdy proběhla interní schůzka na téma 

kontrola ubytoven. Neví, zda se účastnil na konferenci k agenturnímu 

zaměstnávání v Plzni, kterou pořádal p. primátor společně s p. ministrem 

Chovancem. Zde se řešily dopady agenturního zaměstnávání v Plzeňském 

kraji. V poslední době se na ni obrátili občané z Brněnské ulice, kteří mají 

podezření, že v bytě nad nimi je nelegální ubytovna – vyskytuje se zde 

místo nahlášených 4 osob 24. Ptali se jí, co mají v tomto případě dělat? 

Odkázala je na Kontrolní výbor ZMO 1, na jeho předsedu, na starostu 

jako představitele rady, na cizineckou policii. O čem se diskutovalo        

na této schůzce? Bylo by možné zastupitelům dát přehled o legálních 

ubytovnách, které jsou na našem obvodě? Bylo by možné do příště 

připravit informativní zprávu, kolik ubytoven zde máme?; 

 

Mgr. Brabec - požádal úřad o zaznamenání podnětu. Problematika ubytoven je velmi 

ožehavým tématem. V době významné konjunktury našeho průmyslu, 

obecně ekonomiky naší země, se výrazně zvyšuje poptávka                       

po zahraničních dělnících. Na našem obvodě jsme narazili na několik 

nelegálních ubytoven. O Brněnské ulici prozatím tuto informaci nemáme, 

ale velmi ožehavá je otázka v ulici Hodonínská (mezi knihovnou               

a „Tipáčem“), kde to řešíme velmi intenzivně. Ne všechny náznaky, které 

se objevují, jsou pravdivé. Je třeba to však hlídat. Měli jsme jednání i se 

správci jednotlivých bytových jednotek, cizineckou policií, státní policií, 

městskou policií, abychom se legálním způsobem pokusili zamezit vzniku 

takových ubytoven. Ti, co dodržují zákon, jsou vždy trochu pomalejší než 

ti, kteří ho porušují, ale i přesto intenzivně konáme a jednotlivé věci        

se nám daří i vyřešit. Sám situaci na Vinicích poměrně často monitoruje, 

před 14 dny dostal informaci, že v Hodonínské 21 ubytovna vznikala, 

nakonec se to zastavilo. Dělají to i lidé, kteří zde bydlí a povolí tam 

někomu ve sklepech a nedůstojných podmínkách přebývat. Ubytování se 

snažíme přenášet do míst, která jsou legální a k tomu určená; 

 

Mgr. Jehličková - pouze si upřesnila, že s tím souvisí i bod, který je uveden dne 29. 3. 2017 

– řešení problematické situace v Hodonínské ulici. Tady jde o stejné 

téma, něco je to o něčem jiném?; 

 

Mgr. Brabec - ano, to s tím souvisí; 

 

Mgr. Jehličková - konstatovala, že příště tedy dostanou zastupitelé seznam legálních 

ubytoven, které na obvodě máme; 

 

Mgr. Brabec - ano, do příště tuto informaci připravíme; 

- k dalšímu dotazu vyzval Mgr. Vozobule; 
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Mgr. Vozobule - měl by možná jeden podnět v souvislosti s Hodonínskou ulicí. Možná,     

že je to věc již vyvrácená, ale narazil na stránku mapy nelegálního 

hazardu, kde je Hodonínská 61 označena jako místo, kde je provozován 

nelegální hazard; 

 

Mgr. Brabec - hned na to reagoval, protože mu kolega p. Vágner, který zde žije, 

napovídá, že tam již toto místo není. V případě, že na něco takového 

někdo narazí, požádal o předání podnětu; 

 

Mgr. Vozobule - je to věc čerstvá. V souvislosti s vyhláškou na to narazil zrovna dnes, 

jinak by se určitě ozval dřív; 

- chtěl by se zeptat k jednání s Mgr. Šindelářem, náměstkem primátora      

ze dne 21. 3. 2017. O čem jste si s p. náměstkem povídali? Šlo o nějaký 

konkrétní projekt?; 

 

Mgr. Brabec - o čem si tak starosta může povídat s technickým náměstkem? Probírali 

určité možnosti dalšího rozvoje našeho obvodu. Informoval ho                  

o záměrech. Zatím je pouze všechno na papíře. Jak bude nějaká nová 

informace, tak ji zastupitelům předáme. Tyto schůzky jsou nutné a musí 

se konat; 

 

Mgr. Vozobule - tuto souvztažnost chápe, více ho zajímá 27. 3. 2017 – o čem si starosta 

povídá s p. Strobachem, předsedou Kontrolního výboru ZMO Plzeň 3?; 

 

Mgr. Brabec - p. Strobach za ním nebyl z titulu své funkce, ale jako manažer Komedy 

festu. Přišel řešit zábory a předat informaci o tom, jak bude Komedy fest 

probíhat; 

 

Mgr. Vozobule - konstatoval, že potom zde možná nemělo být uvedeno, že jde o předsedu 

kontrolního výboru, to zastupitelé vědí, ale mohlo být specifikováno téma 

schůzky. Na druhou stranu zprávu předloženou na toto zasedání 

pochválil, tentokrát je velmi podrobná; 

- v posledním případě by se chtěl zeptat, jak hezkou oslavu 50. narozenin 

měl p. starosta Struček?; 

 

Mgr. Brabec - odpověděl, že hezkou; 

- dále vyzval do diskuse Mgr. Jehličkovou; 

 

Mgr. Jehličková - ještě by se chtěla zeptat k jednání s Mgr. Leškovou (EDUKUJ, z.s.)        

na téma plánovaný projekt pro děti. O jaký projekt se jedná?; 

 

Mgr. Brabec - Mgr. Lešková mu přišla projekt představit. Jedná se o jakousi vizi           

1. lékařské pomoci v mateřských školkách. Ukazovala mu, co všechno již 

dělá. Projekt vyzkoušela na jedné z našich MŠ, představila výsledky, 

kterých se prozatím dobrala; 
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Mgr. Jehličková - k projektu EDUKUJ jen poznamenala, že jde o dobře postavený projekt, 

ale není možné zapomínat na to, že si ho žáci ZŠ hradí jako vzdělávací 

akci. Vždy se na to dívá touto optikou, že někdo přijde představit úžasný 

projekt, u něhož se však nakonec zjistí, že je to za úplatu, jako všechno; 

 

Mgr. Brabec - na to reagoval, že všechno za úplatu není. Shrnul, že projekt je zajímavý; 

- 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. 345 - schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

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 Ing. Bartmana; 

 

Ing. Bartman - pozdravil přítomné a chtěl by se zeptat na 7. 3. 2017, kdy se řešila 

záležitost regulace požívání alkoholu. Můžete k tomu říci něco bližšího? 

Jakých míst by se to týkalo?; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA  

- šlo o interní jednání s velitelem městské policie u nás na obvodě. Pro ni to 

byla spíše informativní schůzka, která se týkala řešení situace právě 

v Hodonínské ulici, kde se pohybuje hodně podnapilých osob                   

a bezdomovců. Mluvili jsme o tom, jaké jsou možnosti městské policie, 

její zkušenosti, zkušenosti také z jiných měst a zda by případná vyhláška 

mohla nějakým způsobem pomoci městské policii. Odpověď policie byla 

kladná, podobná vyhláška, jako je v jiných městech, (např. Praha, která 

by přesně popsala, jaká veřejná prostranství by mohla regulovat 

v užívání alkoholických nápojů, aniž by se to dotklo slušných lidí). Tato 

vyhláška by zcela jistě byla na místě; 

- k dalšímu dotazu vyzvala Mgr. Jehličkovou; 

 

Mgr. Jehličková - chtěla by se zeptat na bod z 6. 3. 2017, kde je uvedeno hodnocení 

ředitelek MŠ ve správě MO Plzeň 1. Jak toto hodnocení probíhá, protože 

si to neumí představit; 
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PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA  

- hodnocení ředitelek organizuje vždy odbor školství MMP. Protože se 

městský obvod finančně podílí na provozu, tak je vždy přizván 

k hodnocení ředitelek. Ty jsou vždy pozvány odborem na určitou hodinu. 

Dopředu mají zaslat úkoly, které jim byly uloženy, mají představit 

nějakou svoji koncepci, o jaké projekty zažádaly, jestli žádaly o dotace 

na odbor životního prostředí (např. na úpravy zahrad), říkají svoje 

zkušenosti, prezentují pracovní fluktuaci, co se jim daří a nedaří. Jsou 

pokládány otázky ze strany MMP i ze strany obvodu. Tyto otázky jsou 

v podstatě benigní. Jedná se spíše o rozpravu nad rozpočtem, údržbou, 

investicemi, co by potřebovaly a jak by dále chtěly školku rozvíjet. 

Atmosféra je při těchto rozhovorech velmi přátelská, protože si 

uvědomujeme, že ředitelky, pedagogický sbor i další zaměstnanci 

vykonávají svoji práci velmi dobře a situaci nemají jednoduchou v tom 

smyslu, že mají na sobě mnoho administrativy z hlediska školských 

zákonů apod. Nemají žádné asistentky. Spíše je to celkové hodnocení 

provozu školky, na jakých byly ředitelky školeních apod. Na závěr je jim 

řečeno od vedoucí oddělení odboru školství, které má ředitelky pod 

sebou, zda své úkoly splnily a jaká částka jim bude přiznána; 

- k dalšímu dotazu vyzvala Mgr. Vozobule; 

 

Mgr. Vozobule - měl by pouze jednu otázku – jak to vypadá s populací bažanta na území 

MO Plzeň 1?; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA  

-  kolik máme na území obvodu bažantů, to skutečně neví. Musí však říci, 

že Ing. Košťan je obdivuhodný člověk s obrovským citem k přírodě, 

který se snaží ochránit poslední zvířectvo a ptactvo, co nám běhá           

po obvodě. Jednání se týkalo toho, zda by bylo možné bažantům 

běhajícím v okolí Sytné a Zemníku nějak pomoci – například výsadbou 

vhodných keřů, kde by se pro ně mohlo umísťovat krmivo apod. 

Odborné informace k tomu předal zástupce SVS MP, protože je k tomu 

kompetentní. Nicméně závěry nebyly pro Ing. Košťana vůbec příznivé, 

protože bažantům se nedá více pomoci, než v jakém prostředí nyní žijí; 

 

Mgr. Vozobule - poděkoval za tuto smutnou odpověď; 

 

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

o připravení hlasování. 

 

 

Usnesení bylo schváleno 26členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – p. Winkelhöfer 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 346 - 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 
 

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

 

p. Uhlík, MBA - požádal o příspěvky do diskuse; 

 - k prvnímu dotazu vyzval Bc. Trnku; 

 

Bc. Trnka - chtěl by se zeptat na jediný bod z 2. 3. 2017 – jednání s Ing. Čížkem       

ve věci rekonstrukce ulice 28. října – etapa Bílá Hora. Jak to tam 

vypadá?; 

 

p. Uhlík, MBA - na posledním sezení RMP a RPK nebyla zařazena na rok 2017 

rekonstrukce této prostřední etapy do plánu. S Ing. Čížkem se dohodli,    

že se pokusí domluvit s RMP, aby město Plzeň požádalo o zařazení akce 

na rok 2018 a 2019. Domnívá se, že RMP a RPK se scházely včera nebo 

dnes, takže očekává ze strany náměstka Náhlíka apel, aby tato 

komunikace byla zařazena. V každém případě i se sdružením Zručská 

cesta na tom v průběhu letošního roku budeme pracovat, aby se na příští 

rok podařilo tuto investiční akci zařadit do plánu města Plzně                    

a Plzeňského kraje;   

 - k dalšímu dotazu vyzval p. Heřmana; 

 

p. Heřman - chtěl by se zeptat na jednání z 1. 3. 2017 na téma možnost výstavby 

parkovacího domu v Sokolovské ulici u OC Atom. K čemu jste dospěli?; 

 

p. Uhlík, MBA - ujistil se, že se jedná o schůzku s p. Kodýtkem. Tato schůzka navazuje    

na jednání s občany v Sokolovské 112 u OC Atom, které se zúčastnil 

spolu s pí. místostarostkou. Jeden z občanů, kteří zde byli, se v průběhu 

následujících dnů obrátil e-mailem na pí. místostarostku, že by měli 

potenciálního investora p. Pavla Kodýtka, který by měl zájem o výstavbu 

parkovacího domu, který dnes máme v územním rozhodnutí.                   

Pí. místostarostka ho požádala, aby s p. Kodýtkem jednal. Domluvili se 

na tom, že se p. Kodýtek obrátí na městské orgány, protože se jedná          

o budoucí zcizení pozemků. Očekává, že proběhla schůzka s technickým 

náměstkem na téma podání žádosti o pronájem a budoucí prodej pozemků 

na výstavbu halových garáží, na které má městský obvod zpracovanou 

projektovou dokumentaci v nejširším možném rozsahu. Informovali jsme 

p. Kodýtka o tom, že určitě budeme chtít zaplatit projektovou 

dokumentaci; 

 

p. Heřman - jen požádal o upřesnění, o které variantě se hovořilo, protože ví, že jich 

bylo zpracováno několik. Mluví se o té, kde je největší počet parkovacích 

míst?; 

 

p. Uhlík, MBA - územní rozhodnutí je vydáno na největší variantu; 
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 - k dalšímu dotazu vyzval Mgr. Vozobule; 

 

Mgr. Vozobule - chtěl by se zeptat na konference týkající se Smart City Plzeň, protože jak 

zde vidí, tak se účastnil obou konferencí – jak na radnici, tak na ZČU. 

Objevil se zde projekt, který by mohl být potenciálně zajímavý pro 

městský obvod?; 

 

p. Uhlík, MBA - neví, jak moc se má vyjadřovat k semináři, který se konal ve sněmovním 

sále, protože dle jeho názoru šel špatným směrem. Nemluvilo se totiž        

o dopravě, která by městský obvod zajímala. Ale projekty, které se týkají 

parkování v klidu, možnosti placení jiným způsobem, zvyšování 

obsazenosti auty na parkovacích zónách, ho zajímají. Domnívá se,            

že v nedaleké budoucnosti bude zpoplatněno i parkování na území 

městského obvodu. Dnes již víme, že částečně zpoplatněno je; 

 

Mgr. Brabec - nikdo další se již do diskuse nepřihlásil, 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. 347 - 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, s nimiž se však nikdo nepřihlásil, a proto bylo 

připraveno rovnou 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. 348 - schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1 

2 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

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

Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

Mgr. Krňoul - pozdravil přítomné a požádal o dotazy. Žádní přihlášení však do diskuse 

nebyli, proto nechal Mgr. Brabec zahájit hlasování. 
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Usnesení bylo schváleno 24 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – Mgr. Jehličková 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 349 - schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 hlasoval proti návrhu 

2 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování 

Bod 10)  Vyřízení písemné interpelace člena Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

Mgr. Brabec - otevřel rozpravu, do níž vyzval Ing. Ženíška; 

 

Ing. Ženíšek - v zásadě to zde již bylo řečeno. Je nespokojený s odpovědí. Dělá to         

na něho dojem jako praxe v minulých samosprávách. Už od počátku byl 

pozemek v hledáčku na vytunelování, protože z toho, co zde p. starosta 

píše, je evidentní, že relaxační sportovní centrum se projektovalo s tím,    

že na něho obvod nebude mít peníze a bude se pokoušet nějakým 

způsobem zkapitalizovat pozemek přes developera. Od toho se teď 

ustoupilo, protože se patrně zjistilo, že daleko efektivnější je vytunelovat 

to výpůjčkou pro business fotbalgolfu. S tímto postupem zacházení 

s pozemky je zásadně nespokojený, starostovi vytýkal osobní 

angažovanost v tom smyslu, že podpořil projekt p. Michálka na bytový 

dům Krašovská. Z této druhé strany budeme mít zase možnost chodit      

na fotbalgolf, ale jak se budou řešit problémy s parkováním, když            

na sídlišti Košutka chybí 2000 – 3000 parkovacích míst, to nikdo 

racionálně neřeší; 

 

Mgr. Brabec - nechal připravit hlasování, protože se nikdo další s dotazy nepřihlásil. 

 

Usnesení bylo schváleno 24 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

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

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 350 - schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 11)  Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka Městského obvodu Plzeň 1 za rok 2016 

 

Mgr. Brabec - na další 3 body předal slovo p. Uhlíkovi, MBA; 

 

p. Uhlík, MBA - máme před sebou nejobsáhlejší materiál, který se týká projednání 

závěrečného účtu. Jednoduché shrnutí – loňský rok jsme po provedení 
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všech operací hospodařili se zůstatkem hospodaření městského obvodu 

Plzeň 1 ve výši 13 464 023, 48 Kč; 

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

přistoupil 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. 351 - schváleno všemi 27 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 12)  Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně 

určených pro Městskou policii Plzeň; rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 

na rok 2017 č. 9 
 

p. Uhlík, MBA - v tomto případě se jedná o opakovanou akci, kterou jsme pořádali 

v loňském roce – Plzeňská senior akademie. My v této akci chceme         

ve spolupráci s městskou policií pokračovat, proto navrhujeme poslat 

finanční prostředky ve výši 50 500 Kč na městskou policii, včetně 

rozpočtového opatření; 

- k materiálu otevřel rozpravu, nikdo se nepřihlásil, bylo zahájeno 

hlasování. 

 

 

Usnesení bylo schváleno všemi 27 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 352 – schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 13)  Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 10 - 12 

 

p. Uhlík, MBA  - k dalšímu bodu, kterým jsou rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1   

na rok 2017 č. 10 – 12, otevřel rozpravu. Nikdo se nepřihlásil, přistoupil 

rovnou k hlasování. 

 

 

Usnesení bylo schváleno 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

V průběhu diskuse k následujícímu bodu odešly zastupitelky pí. Štefanová                              

a Mgr. Jehličková. Počet přítomných zastupitelů se tedy snížil na 25! 
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Usnesení č. 353 – schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 14)  Návrh na poskytnutí dotací na veřejně prospěšné účely z rozpočtu MO Plzeň 1 
 

Mgr. Brabec - ještě před zahájením diskuse k tomuto bodu by chtěl něco přečíst. 

Upozornila ho na to tajemnice a musí konstatovat, že jsme se podle toho 

zatím neřídili. Máme schválený Jednací řád ZMO 1, kde v bodě 7 je 

uvedeno, že „člen ZMO 1, u kterého skutečnosti nasvědčují tomu, že by 

mohlo z jeho strany při projednání určité záležitosti dojít ke střetu zájmu 

dle ustanovení §83 odstavec zákona o obcích, je povinen tuto skutečnost 

sdělit Zastupitelstvu MO Plzeň 1 před zahájením jednání o této 

záležitosti. ZMO Plzeň 1 následně hlasováním rozhodne o tom, zda 

existuje důvod pro vyloučení dotčeného člena ZMO Plzeň 1 

z projednávání této záležitosti, včetně hlasování.“ To jsme nikdy nedělali 

a ani Mgr. Vozobule na to nikdy neupozornil.  

- z řad zastupitelů se ozývalo, že na tom nevidí nic špatného. Zeptal se 

tedy, zda navrhujeme nehlasovat, když vystoupí člen XY a řekne, že 

k bodu č. 12 nemůže hlasovat, že je to ve středu zájmů. Je to samozřejmě 

logické, ale ne vždy je všechno logické správné; 

 

p. Uhlík, MBA - chápe kolegy, že to logické je, ale myslí si, že to není zákonné. Střet 

zájmů a hlasování v zastupitelstvu o střetu zájmů upravuje správní řád, 

nebo nějaká jiná legislativa. Pamatuje si, že toto hlasování tady vznikalo 

v době, kdy bylo po prvním ustavujícím zastupitelstvu ve městě                

a p. kolega Vágner, který je vykladač těchto zákonů, tak o tom informoval 

zastupitele ve městě. Procedura, kterou máme popsanou v jednacím řádu, 

přesně odpovídá tomu, jaký by měl průběh být. Zaregistroval na nějakém 

semináři, že se zákon opět změnil, ale procedura do minulého roku určitě 

odpovídala; 

 

Mgr. Brabec - vyzval k doplnění Ing. Řežábovou; 

 

Ing. Řežábová - ano, toto je ocitovaný zákon o obcích; 

 

Mgr. Brabec - dále vyzval do diskuse Ing. Bartmana; 

 

Ing. Bartman - řekl, že ho přeci nemůže nikdo nutit k tomu, aby hlasoval. Rozumí tomu, 

že když někdo chce hlasovat, tak zastupitelstvo rozhodne o tom,              

že nemůže. Ale pokud dotyčný rovnou prohlásí, že nebude hlasovat, tak 

z logiky věci hlasování o tom odpadá. I když by zastupitelstvo rozhodlo, 

že hlasovat může, tak hlasovat nebude; 

 

p. Uhlík, MBA - má pocit, že vznikl s nějakou novelou, která nemůže být moc stará (měsíc 

nebo dva) registr hlasování a těchto střetů zájmu. Myslí si, že je tento 

zákon schválený a brzy dojde také k novelizaci našeho jednacího řádu. 

Logika v našich zákonech nemá moc hlavu a patu. Pokud má zastupitel 
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pocit, že je ve střetu zájmů, tak by to měl nahlásit a zastupitelstvo by 

mělo rozhodnout o tom, jestli je, nebo není. Pokud by zastupitelstvo 

rozhodlo, že důvod nevnímá jako střet zájmů, tak tomu dotyčnému 

zastupiteli umožní hlasovat. Takto jednoduchá je právní úprava; 

 

Mgr. Brabec - řekl, že žijeme ve složité době a nerad by nikoho z přítomných vystavoval 

problémům. Už i ti, kteří vykonávají nějakou činnost, tak jsou určitým 

způsobem trestáni. Jeho názor je takový, že by o každém, kdo se přihlásí 

a uvede střet zájmů, nechal hlasovat. Tím asi nemůžeme nic zkazit; 

- dále vyzval Mgr. Vozobule, aby přispěl se svým výkladem; 

 

Mgr. Vozobule - to, co zde bylo přečteno, tak má několik rozměrů. Asi ho nikdo nemůže 

popotahovat za to, když nahlásí, že je ve střetu zájmů a nehlasuje,            

že neproběhla procedura správně. V jednacím řádu máme tedy vyloučení 

nejen z hlasování, ale také z projednávání. To už je trochu něco jiného. 

Měl by k tomu ještě jednu věc – jestli může tedy mluvit k ostatním 

náležitostem toho bodu, nebo ne. To je zajímavější otázkou. Ve chvíli, 

kdy je například členem správní rady organizace, která o peníze žádá, tak 

je přesvědčen o tom, že nebude hlasovat. Ale k tomu projednávání            

– může se ho vůbec zúčastnit? I kdyby se nevyjadřoval k tomu bodu,         

ve kterém se cítí být ve středu zájmů. U jiných materiálů než u dotací se 

k tomuto problému nedostaneme. Žádostí zde projednáváme desítky, je 

tedy otázkou, jak k tomu přistoupit. Co se týče toho hlasování, tak je 

pravda, že můžeme odhlasovat, že se dotyčný nemusí cítit ve střetu 

zájmů. Ten si však stejně může říci, že je mu to jedno, a hlasovat nebude. 

Ve městě je praxe taková, že když to člověk nahlásí, tak už o tom 

zastupitelstvo nehlasuje. Bere to tak, že dotyčný nebude hlasovat. 

S otázkou projednávání je to něco jiného. Máme nějaký fundovaný názor 

i na tento aspekt? Jak v tomto budeme postupovat?; 

 

Mgr. Brabec - s technickou poznámkou vyzval Ing. Řežábovou; 

 

Ing. Řežábová - to je přesná citace v zákoně o obcích, který praví: „Člen zastupitelstva 

obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání     

a rozhodování (tedy obojí) určité záležitosti v orgánech obce mohl 

znamenat výhodu nebo škodu pro něho samotného nebo osobu blízkou, 

pro fyzickou nebo právnickou osobu, kterou zastupuje na základě zákona 

nebo plné moci, je povinen tuto skutečnost sdělit před zahájením jednání 

orgánu obce, který má danou záležitost projednávat.“; 

 

Mgr. Brabec - poděkoval za poznámku; 

- vyzval Mgr. Jehličkovou; 

 

Mgr. Jehličková - jako člen správní rady hospicu U Svatého Lazara by chtěla nahlásit střet 

zájmů (žádost č. 63 – přiděleno 50 000 Kč). Zároveň by se ráda omluvila, 

protože v 19:00 začíná jednání této správní rady, takže by za chvíli 

potřebovala odejít. Možná tedy ještě dříve, než se o bodu bude hlasovat; 
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Bc. Ing. Kotora - chtěl by také nahlásit střet zájmů u bodu č. 22 – žádost plaveckého klubu 

Slavia VŠ Plzeň, protože je zde statutárním orgánem. U tohoto bodu 

nebude hlasovat; 

 

p. Kojzar - není si zcela jistý tím zákonem, ale když předkládáte to usnesení jako 

celek a ti lidé se nemají účastnit projednání, tak to nemůžeme brát jako 

celek. Takže by vždycky měl být dotyčný vyřazený z toho určitého bodu, 

kterého se to týká; 

 

Mgr. Brabec - ano, my to oddělíme. Bc. Ing. Kotora má bod x a ten budeme hlasovat 

individuálně. Takto budeme postupovat u všech bodů, u nichž bude 

nahlášený střet zájmů. Tam, kde nebude žádný střet, tak se odhlasuje jako 

celek. Taková je ostatně dosavadní praxe; 

- dále do diskuse vyzval Mgr. et Mgr. Šumu; 

 

Mgr. et. Mgr. Šuma - podle stanoviska odboru dozoru a kontroly veřejné správy ministerstva 

vnitra (aktualizace k 1. 1. 2014) jde o toto: otázka zněla: „Je člen 

zastupitelstva obce, který ve vztahu k projednávanému bodu na zasedání 

zastupitelstva obce oznámil podle §83 odstavec 2 zákona o obcích střet 

zájmů, oprávněn o projednávaném bodu hlasovat?“ Celé stanovisko 

nebude číst, ale stručně řečeno – člen zastupitelstva, který je ve střetu 

zájmů, má právo účastnit se jednání a hlasovat. Závisí pouze na jeho 

úvaze (na jeho morálním postoji a politické odpovědnosti), zda se 

projednávání a hlasování opravdu zúčastní. Samozřejmě zde ještě píší,    

že to, co my máme teď v jednacím řádu, bylo vyloučeno novelou zákona 

o obcích. Z jeho pohledu coby právníka je nesmyslné, aby zastupitelstvo 

obce hlasovalo o omezení práva hlasovat nějakému demokraticky 

zvolenému zastupiteli. To je prostě nesmysl; 

 

Mgr. Brabec - proto jsme tuto debatu k tomuto bodu otevřeli, abychom se o tom 

poradili; 

 

p. Uhlík, MBA - má stejný problém jako kolega Bc. Ing. Kotora, protože je členem 

výkonného výboru plaveckého klubu. Požádal o vyjmutí tohoto bodu 

z projednávaného materiálu a o jeho hlasování samostatně; 

 

Mgr. Brabcová - pozdravila přítomné a nahlásila střetu zájmů v bodě č. 46 a 67, protože 

předsedá Dobrovolnické Regionální Agentuře DoRA, která žádá o dotace; 

 

pí. Vítovcová - pozdravila přítomné a požádala o vyjmutí bodu č. 49 – střet zájmů; 

 

Mgr. Brabec - z rodinných důvodů se připojil k Mgr. Brabcové u bodů č. 46 a 67; 

- konstatoval, že se nikdo další se střety zájmů nepřihlásil. Přiklonil se        

k Mgr. et Mgr. Šumovi, že nebudeme hlasovat o tom, zda jsou dotyční 

opravdu ve střetu zájmů. Otevřel diskusi k celému projednávanému bodu 
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a poté bude přistoupeno k hlasování o vyjmutých žádostech, zbytek bude 

odhlasován jako celek; 

- do diskuse se však nikdo nepřihlásil, proto se přistoupilo k hlasování dle 

uvedeného postupu. 

 

 

Bod č. 22 -     23 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro návrh 

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

Bod č. 22 byl přijat. 

 

 

Bod č. 46 -     21 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro návrh 

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

                       3 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali – Mgr. Brabcová, Mgr. Brabec, Mgr. Vozobule 

Bod č. 46 byl přijat. 

 

 

Bod č. 67 -     21 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro návrh 

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

                       3 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali – Mgr. Brabec, Mgr. Brabcová, Mgr. Vozobule 

Bod č. 67 byl přijat. 

 

 

Bod č. 49 -     23 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro návrh 

                       2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali – pí. Vítovcová, Mgr. Zarzycký 

Bod č. 49 byl přijat. 

 

 

Hlasování o zbývajících bodech: 

 

24 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro návrh 

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

Zbývající body byly přijaty. 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

 

Usnesení č. 354 schváleno všemi 25 přítomnými členy ZMO Plzeň 1 

Bod 15)  Úprava Pokynů k vyúčtování dotace 
 

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

hlasování. 

  

Usnesení bylo schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 355 – schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 16)  Návrh vyhlášky města Plzně o stanovení koeficientů pro výpočet daně 

z nemovitých věcí pro rok 2018 a změna vyhlášky města Plzně o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství 
 

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

a proto bylo připraveno hlasování. 

 

Usnesení bylo přijato 24 členy ZMO Plzeň 1.  

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – p. Uhlík, MBA 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 356 – schváleno všemi 25 přítomnými členy ZMO Plzeň 1 

Bod 17)  Změna Jednacího řádu Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 
 

Mgr. Krňoul - máme před sebou změnu Jednacího řádu Finančního výboru, kterou 

v pondělí odhlasoval finanční výbor všemi přítomnými 7 hlasy. Jedná se 

především o změny v článku 2 (k tomu je ještě materiál na stůl – doplňuje 

se lhůta. Materiály budou zaslány nejméně 5 dní před termínem). Dále se 

v článku 2 v prvním bodě uvádí, že pozvánku lze zasílat i elektronicky 

(nejen písemně). Nejvýraznější změna je v článku 3 bod 8 – po vzoru 

komise pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 se přidává 

možnost hlasování per rollam; 

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

starosta zahájil hlasování. 

 

Usnesení bylo přijato 25 členy ZMO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 357 – schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 18)  Pozastavení prací na inženýrské činnosti ke stavbě „Mateřská škola                      

– Kotíkovská ulice, Plzeň“ 
 

Mgr. Brabec - konstatoval, že jsme o tom již hovořili u zprávy o činnost Rady MO      

Plzeň 1; 

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

 

p. Heřman - vzhledem k tomu, že se zde školka stavět nebude, tak by se chtěl zeptat, 

jestli už má městský obvod vytipovaný nějaký náhradní pozemek pro 

školku?;  
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p. Uhlík, MBA - nemáme vytipovaný žádný pozemek pro školku, protože toto byl 

v územním plánu jeden z posledních volných pozemků vedených jako 

pozemky pro školská zařízení. Těžko můžeme vytipovat pozemky            

na místech, kde nemáme územním plánem schválené školské zařízení. 

Podle toho, jak se v současné době vyvíjí generační křivka, tak to 

nevypadá na to, že bychom v historicky krátké době potřebovali 

mateřskou školku; 

 

p. Heřman - ptá se na to v souvislosti s tím, že v této lokalitě má vzniknout nějaká 

výstavba bytových domů. Bude zde určitě předpoklad, že lidi zde budou 

mít děti. Kam je budou vozit do školky? Přes celý obvod někam, kde 

v současné době školku máme? Nebo jak se na to obvod dívá? Rozumí 

tomu, že školku nepotřebujeme teď aktuálně, ale jako zastupitelé by se 

měli dívat dopředu a předjímat, co se bude dít, mít nějakou vizi. Souhlasil 

s tím, aby zde městský obvod připravil projektovou dokumentaci, 

abychom na tu situaci byli připraveni. Z toho důvodu se na to teď ptá; 

 

p. Uhlík, MBA - když máte připravenou projektovou dokumentaci na realizaci mateřské 

školky a přijede Vám v podstatě rychlík, který Vám oznámí, že pozemky 

z důvodu vyšší moci smění s Pojišťovnou Slavia, která zde postaví určitě 

něco jiného než mateřskou školku, protože tyto její pozemky nutně 

potřebuje k tomu, aby postavil 2. etapu západního okruhu, tak jsme na to 

zatím nezareagovali. Víme to 3 měsíce a zatím vytipovaný pozemek 

nemáme. Očekává argumentaci jeho kolegů na Zastupitelstvu města 

Plzně, která bude v tomto duchu; 

 

p. Heřman - k tomu by se ještě p. Uhlíka, MBA zeptal, zda je ještě jako člen OPAT 

v koalici na radnici?; 

 

Mgr. Brabec - konstatoval, že koalice je pořád stejná; 

- k dalšímu dotazu vyzval Mgr. Vozobule; 

 

Mgr. Vozobule - v tomto kontextu by se pouze zeptal – ta stavba byla dlouhodobě 

plánovaná jako veřejně prospěšná. Máte informaci o tom, že územní plán 

umožňuje jiné využití v tuto chvíli? Jakým způsobem k tomu přistupuje 

město a nový vlastník? To pouze v kontextu této debaty, zda o tom něco 

víme. Jinak je to otázka na město; 

 

Mgr. Brabec - odpověděl, že to bychom něco předjímali. Zastupitelstvo města Plzně 

teprve bude o této věci rozhodovat; 

 

Mgr. Vozobule - řekl, že se tedy zeptá na jednání zastupitelstva; 

 

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

hlasování. 
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Usnesení bylo přijato 23 členy ZMO Plzeň 1. 

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

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – p. Uhlík, MBA  

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 358 – schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 19)  Zařazení nově zahajované akce „PD – Parkoviště Sokolovská 67 – 75“                  

do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru 

investičního ÚMO Plzeň 1 
 

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

 

p. Uhlík, MBA - máme před sebou materiál, kde zařazujeme novou investiční akci               

- rozšíření parkoviště a zlepšení parkovacího deficitu dle přiložené 

mapky, jedná se částečně o restauraci U Řezníka (u foniatrie); 

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

požádal o tabulku na hlasování. 

 

Usnesení bylo přijato 24 členy ZMO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 359 – schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 20)  Zařazení nově zahajované akce „Optimalizace sítě LAN v budově ÚMO Plzeň 1, 

včetně úpravy sítě NN“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí 

rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření 

rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 13 
 

p. Uhlík, MBA - dalším materiálem je zařazení akce (včetně rozpočtového opatření) 

optimalizace sítě LAN v budově ÚMO Plzeň 1, včetně úpravy sítě 

nízkého napětí do jmenovitého seznamu s tím, že by akce měla probíhat 

v měsících květen a červen; 

 - k materiálu otevřel rozpravu, nikdo se nepřihlásil, proto požádal o tabulku 

na hlasování. 

 

Usnesení bylo přijato 23 členy ZMO Plzeň 1. 

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

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – Bc. Trnka 

Návrh byl přijat. 
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Materiál byl stažen! 

Bod 21)  Darování movitého majetku – starších sedáků a židlí „Dobrovolnické Regionální 

Agentuře DoRA“, IČ: 22846956, se sídlem Brněnská 938/14, Plzeň. 

 

Mgr. Brabec - omluvil se, protože při schvalování programu zapomněl na jeden bod, 

který byl stažen na RMO 1 a jako předkladatel bude navrhovat stažení       

i z programu zasedání ZMO 1. Jedná se o darování movitého majetku       

– starších sedáků a židlí „Dobrovolnické Regionální Agentuře DoRA; 

- požádal připravit hlasování o stažení bodu č. 21. 

 

Hlasování o stažení materiálu 
25 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro tento návrh. 

Návrh byl přijat - materiál byl stažen. 

 

 

Usnesení č. 360 – schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 22)  Zavedení projektu „Vlídné WC“ na území městského obvodu Plzeň 1 
 

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

Ing. Bartmana; 

 

Ing. Bartman - chtěl by se zeptat, zda máme představu, kolika restaurací by se to týkalo? 

Kolik z nich má předzahrádku?; 

 

Mgr. Brabec - ano, tuto představu máme. Otázkou je, zda k tomu přistoupí. Po potvrzení 

od Bc. Tomašukové konstatoval, že v loňském roce byly 3, letos máme 

zatím 2. Pochopitelně je to také závislé na počasí; 

- k dalšímu dotazu předal slovo Mgr. Trylčové; 

 

Mgr. Trylčová - tento projekt vítá a zná ho. V této souvislosti by se chtěla zeptat se smyslu 

k vozíčkářům a handicapovaným spoluobčanům, kteří mají velký 

problém. Euroklíče nefungují tak, jak by měly. Pokud se tento projekt 

rozjede, jsou na obvodě nějaké restaurace, které by jim umožňovaly 

přístup? Bylo by možné k projektu přistupovat i s touto vidinou                

– s ohledem na vozíčkáře? Ti problém skutečně mají. Na městě se o tom 

také mluvilo a vyřešilo se to tak, že se zde vystavěl bezbariérový výtah, 

přímo na MMP jsou toalety nebo na radnici. Domnívá se, že je na to třeba 

apelovat plošně. Jaká je u nás tedy situace? Sama za sebe by se za to 

velmi přimlouvala, pokud budeme projekt realizovat; 

 

Mgr. Brabec - s touto myšlenkou souhlasil. Uvidíme, jaké restaurace se nám do projektu 

přihlásí. Následně se s nimi na toto téma můžeme bavit, nabídnout jim 

nějakou pomoc např. dotací na vybudování bezbariérového vstupu. 

Pochopitelně u restaurací, kde jsou například schody, s tím neuděláme 

nic. V tuto chvíli není na obvodě žádné veřejné WC, tím pádem tedy ani 

žádné bezbariérové; 
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Mgr. Trylčová - dodala, že pokud to nedovoluje stavba, tak to je samozřejmě jedna věc. 

Ale na druhé straně je tady nějaká společenská odpovědnost. To je pojem, 

který už není skloňován pouze v médiích. Pokud by se jim tyto možnosti 

nastínily, tak by možná někdo o tom začal přemýšlet. Bylo by dobré mít 

logo, propagační materiály atd.; 

 

Mgr. Brabec - s tím souhlasil. Pokusíme se oslovit i možné neziskové organizace, 

protože jediné bezbariérové WC s výtahem je v budově ÚMO 1             

v 1. patře. Víme, že je to málo; 

- k dalšímu dotazu vyzval Bc. Trnku; 

 

Bc. Trnka - měl by poznámku a pozměňovací návrh. Týká se to samotného usnesení 

část I. bod b). Zase se zde opakuje situace jako minule nebo předminule, 

kdy je v části bereme na vědomí b) zavedení projektu „Vlídné WC“            

na území MO Plzeň 1 a následně to v části II. schvalujeme. Tady v tom 

vidí rozpor. Nemůžeme to nejdříve brát na vědomí a potom to schválit. 

Navrhoval by tedy v části I. bodu b) doplnit slovo záměr zavedení 

projektu; 

 

Mgr. Brabec - s tímto souhlasil a návrh přijal za svůj; 

- k poslednímu dotazu vyzval Bc. Ing. Kotoru; 

 

Bc. Ing. Kotora - by se do projektu spolu s bazénem fungujícím v této lokalitě také rád 

zapojil, když jako obvod nemáme žádné veřejné WC. Chtěl by se zeptat 

na to, zda přihlášení se do projektu nebude mít pro bazén například nějaké 

další personální nároky; 

 

Mgr. Brabec - personální nároky na to žádné nejsou. WC je přístupné pro občany, a to 

zdarma. Lidé v restauraci nemusí zaplatit, aby mohli použít WC, proto je 

vlídné; 

- nikdo další se již do diskuse nepřihlásil, bylo zahájeno hlasování. 

 

 

Usnesení bylo přijato 24 členy ZMO Plzeň 1. 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – Mgr. et Mgr. Šuma 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 361 – schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 23)  Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 
 

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

přistoupil rovnou k hlasování. 
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Usnesení bylo přijato 24 členy ZMO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 362 – schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 24)  Informativní zprávy 
 

Mgr. Brabec - k materiálu otevřel rovnou rozpravu, do níž se však opět nikdo 

nepřihlásil, a proto zahájil hlasování.  

 

Usnesení bylo přijato 24 členy ZMO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

 

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

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

 

p. Heřman - poděkoval za udělení slova. Jistě si všichni vzpomenou na jednání           

na podzim loňského roku, na kterém zde vystoupila pí. Ryšavá, která 

bydlí v Komenského ulici 20, a přečetla zde otevřený dopis, v němž nás 

žádala, abychom nepodpořili prodej pozemku vedle jejich domu. Sám se 

zde ptal na podzim, zda p. starosta nebo úřad nějakým způsobem reagoval 

na tento otevřený dopis, zda jí bylo odpovězeno. Bylo mu řečeno, že jsme 

neměli adresu. Tímto poděkoval p. starostovi i úřadu, že adresu nalezl        

a pí. Ryšavé odpověděl. Když si tuto odpověď přečetl, zarazila ho jedna 

věta, k níž by rád dostal nějaké informace. Celý dopis zde číst nebude, 

byť je škoda, že ho jako zastupitelé neobdrželi. V té konkrétní větě se 

praví (aniž by to chtěl nějak vytrhnout z kontextu): „Mohu Vás s čistým 

svědomím ujistit, že jsme se Vaším dopisem důkladně zabývali a vyvodili 

z něj odpovídající závěry.“ Tímto požádal starostu, aby se jako zastupitel 

tyto odpovídající závěry dozvěděl, protože jak zjistil, tak v květnu má 

Zastupitelstvo města Plzně, Magistrátu města Plzně, rozhodovat o tom, 

zda se ten pozemek cca 2 000 nebo 3 000 m
2
 prodá, nebo ne. Jedinou věc, 

kterou zaznamenal při projednávání na městském obvodu Plzeň 1, bylo 

vystoupení pí. Ryšavé zde na zastupitelstvu a dále také, že majetková 

komise doporučila Radě MO Plzeň 1 souhlasit s vytipováním jiného 

pozemku. Jiný výstup směrem k této věci nezaznamenal, a proto by chtěl 

požádat odpověď k výše citované větě, popř. aby mu někdo sdělil, jaká je 

zde praxe, když si někdo na obvodě něco usmyslí, aniž by to bylo 

projednáno v některých orgánech. Domnívá se, že prodej pozemků by 
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měl být projednán majetkovou komisí, radou a mělo by o tom vědět také 

zastupitelstvo. Jak to vlastně funguje?; 

 

Mgr. Brabec - odpověděl, že politika je také někdy taková, že rada nepřijme žádné 

stanovisko, že se nerozhodne. A to určitě bylo ve zprávě o činnosti, musí 

to prověřit. Na dotaz odpovíme písemně; 

- k doplnění vyzval Ing. Řežábovou; 

 

Ing. Řežábová - rada to ve svém programu několikrát měla, ale asi třikrát to bylo z jednání 

staženo. Když to rada neprojedná, tak to sice je v materiálech, potom je to 

staženo z programu rady před jednáním (z jakéhokoliv důvodu), ta to 

neprojedná, a tudíž se to nemůže objevit ve zprávě o činnosti; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - protože byli účastníky rady, tak si to velmi dobře pamatuje. Do rady to 

z majetkové komise šlo, ale rada nepřijala žádné usnesení, protože se 

neshodla. V tomto znění, že se rada neusnesla, to šlo dále do orgánů 

města. Všemi orgány obvodu to tedy prošlo tak, jak mělo; 

 

Mgr. Brabec - v případě zájmu můžeme zaslat termíny, v nichž rada žádný názor 

nepřijala. Bylo to dvakrát nebo třikrát, jak uvedla tajemnice; 

 

p. Heřman - přesto to považuje za velmi závažnou věc ohledně hospodaření 

s pozemky v sídlišti. Myslí si, že by bylo dobré, aby případně znali             

i názor jednotlivých stran v radě. Konkrétně by ho zajímalo, jak se na tuto 

problematiku dívá hnutí ANO, sociální demokracie i hnutí OPAT, 

protože odpověď, že se rada neshodla, asi akceptovatelná je, ale v takto 

závažné věci mu to nepřipadá jako odpověď uspokojivá směrem 

k zastupitelům a také k občanům; 

 

Mgr. Brabec - to je tedy výzva, abychom sdělili, jak jednotlivé kluby nebo jednotliví 

členové hlasovali?; 

 

p. Heřman - stačily by mu asi kluby, protože v nich asi shoda panuje. Pokud na to 

máte odvahu, tak by to uvítal; 

 

Mgr. Brabec - je to na vůli každého člena rady, jestli chce být vyvolán p. Heřmanem        

a odpovědět. Hlasování rady není veřejné, takže to záleží na každém 

radním, jestli chce odpovědět, zda hlasoval pro, proti nebo se zdržel; 

 

p. Heřman - očekával, co z toho vyplyne. Odpověď chápe tak, že se k tomu nikdo 

nedokáže postavit čelem a zastupitelé se nedozvědí, jak to je nebo není. 

To už je teď jedno. Každopádně toto stanovisko mu jako odpověď stačí, 

ale ještě by si dovolil jednu věc, která je trochu z jiného soudku. Teď zde 

opět zazněl pojem trestní oznámení. Na začátku p. starosta reagoval 

směrem k Ing. Ženíškovi takovým způsobem, který se mu nelíbí. Chápe 

to, kolikrát s vyjádřením Ing. Ženíška nesouhlasí, respektive s rétorikou, 



 35 

kterou má, ale označovat někoho, kdo oznámil podezření na možný 

trestný čin, který se stal, a požádá orgány v trestním řízení o to, aby celou 

věc prošetřily, snad není to, že by ten dotyčný měl být označený              

za „magora“. Jestli se trestní oznámení, která byla směrem k p. starostovi, 

nikdy neprokázala, tak to je jen ukázka toho, jak to dělá dobře. V této věci 

by si sám vyprošoval, aby p. starosta tyto osoby takto označoval, protože 

sám byl ten, který na starostu, respektive na neznámého pachatele, trestní 

oznámení podal. Vzhledem k tomu, že městský obvod dostal pokutu 

150 000 Kč pokutu od Úřadu na ochranu hospodářské soutěže, tak zřejmě 

k nějakému pochybení došlo. To, že celá záležitost dopadla tak, jak 

dopadla, už je otázka jiná; 

 

Mgr. Brabec - musí do toho vstoupit. Pokud si to zpětně přehrajeme, tak nikoho 

nejmenoval. Mluvil o lidech, kteří jsou schopni podávat 10, 15, 20 i 30 

trestních oznámení úplně zbytečných. Některé věci zde předjímáte.        

Na jednu stranu to chápe, p. zastupitel nikdy v žádné výkonné funkci 

nebyl, takže nechápe některé souvislosti a odpovědnost, kterou člověk 

má; 

- k dalšímu dotazu vyzval Ing. Bartmana; 

 

Ing. Bartman - dozvěděl se, že město připravuje záchytné parkoviště na konečné 

tramvajové linky č. 1, které by mělo být zpoplatněno. Bylo to projednáno 

také s obvodem? Má obavu, že když se to zpoplatní, tak vzhledem 

k tomu, že jsou parkoviště kolem prázdná, tam nikdo parkovat nebude. 

Takže budeme hlasovat pro č. 2 a zpoplatní se parkoviště naše, parkování 

kolem bytových domů. Jen by se tedy zeptal, zda to s obvodem 

konzultoval někdo z města? Dočetl se to také v tisku; 

 

Mgr. Brabec - v tomto případě se jednalo o chybu v tisku. Sám se účastnil jednání           

u náměstka p. Náhlíka, jako všichni starostové. V žádném případě nebude 

na obvodě Plzeň 1 do konce tohoto volebního období (za další mluvit 

nemůže) nic zpoplatněno navíc; 

 

Ing. Bartman - ujistil se, že se tedy nebude stavět žádné zpoplatněné parkoviště; 

 

Mgr. Brabec - odpověděl, že na obvodě Plzeň 1 se nebude stavět žádné zpoplatněné 

parkoviště, ani žádné stojící nebude zpoplatněno. Pochopitelně     

neudělají – li to hypermarkety na svých parkovištích, to je věc jiná; 

- k dalšímu dotazu vyzval Ing. Ženíška; 

 

Ing. Ženíšek - na veřejné informační tabuli města se dočetl, že má město záměr prodat 

vlastnictví Statutárního města Plzeň, pozemky okolo IMPULSU 

v celkové výměře asi 416 m
2
. Chtěl by se zeptat, zda to bylo projednáno 

v orgánech obvodu? Osobně se domnívá, že není v zájmu obvodu, aby se 

pozemky kolem IMPULSU, které jsou v parku, prodávaly evidentně 

s cílem, aby se objekt rozšiřoval; 
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Mgr. Brabec - sdělil, že dle rychlé debaty s kolegy, si není vědom, že by se to 

v orgánech obvodu projednávalo. Nejsme si však úplně jisti. Situaci 

prověříme a odpovíme písemně. Požádal p. zastupitele, aby svou otázku 

položil písemně a předal ji pí. tajemnici; 

- k dalšímu dotazu vyzval Mgr. Trylčovou; 

 

Mgr. Trylčová - v našem obvodě je největší zdravotnické zařízení v Plzeňském kraji, které 

poskytuje péči nejen pacientům z obvodu, okresu Plzeň sever, kde chybí 

nemocnice, pacientům nejen z Plzeňského kraje, ale i z kraje 

Karlovarského. Jedná se o Fakultní nemocnici Plzeň. V poslední době má 

několik podnětů od návštěvníků, respektive pacientů, kteří sem dojíždí 

autem, že je zde velký problém s parkováním. Všichni, kdo jsme tam 

v poslední době byli, tak o tom víme. Chtěla se zeptat, jestli starosta 

nějakým způsobem tuto problematickou situaci neřešil, popř. požádat       

o apel na vedení nemocnice. V případě, že zde například matky s dětmi, 

nebo starší občané zaparkují nesprávně, tak je velmi aktivní městská 

policie, která dá botičku nebo auto dokonce odtáhne. Samozřejmě ví         

o investici, která zde má být do parkovacího domu (již se buduje). 

Mluvila také s ředitelem nemocnice a parkovací dům by měl být pro 

zdravotnický personál, pro sestry a lékaře. Neví, jestli to tu situaci vyřeší. 

Je to opravdu největší zdravotnické zařízení pro dva kraje, tak jde 

opravdu o velký problém; 

 

Mgr. Brabec - s tím souhlasil. Opravdu každý, kdo tam přijede, tak řeší tento problém. 

Uvnitř po levé straně areálu se staví parkoviště na 200 – 300 míst (neví 

přesně) pro zdravotnický personál. V tu chvíli nebude personál od ranních 

hodin stát na parkovišti před nemocnicí. V druhé fázi se má postavit 

parkovací dům před nemocnicí pro veřejnost. Je to běh na dlouhou trať. 

Co se týče zásahů městské policie, tak jsou nezbytné, protože v některých 

případech řidiči svým špatným parkováním brání průjezdu MHD               

a sanitek. Přesto jsou k tomuto zastavení tolerantní. Pí. místostarostka, 

která zná nemocnici velmi dobře, tak tvrdí, že ve chvíli, kdy bude 

zdravotnický personál parkovat uvnitř areálu, tak se situace před 

nemocnicí výrazně zlepší. Otázka je to opravdu náročná a dlouhodobá. 

Nemáme kouzelnou hůlku, abychom si teď hned přáli dva parkovací 

domy. Sám o tom několikrát hovořil s p. ředitelem. Problém se snad 

částečně vyřeší tím, že se postaví parkoviště uvnitř; 

 

Mgr. Trylčová - odpověděla, že se domnívá, že pouze tímto se problém nevyřeší. Dle 

jejího názoru bychom měli na vedení nemocnice apelovat a podobný 

názor má k přílišné aktivitě městské policie; 

 

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

 

Mgr. Vozobule - ještě hledal materiál ke střetu zájmů, který nedávno dostali zastupitelé 

města od JUDr. Tomáška. Jedná se i o jeho doporučení. JUDr. Tomášek 

píše, že jednací řády (v tomto případě RMP a ZMP) mají nad rámec 
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zákona ujednání, podle kterého RMP a ZMP rozhodne o tom, zda existují 

důvody pro vyloučení člena orgánu z projednávání a rozhodování. To 

znamená, je-li to nad rámec zákona, tak by doporučil připravit změnu 

Jednacího řádu ZMO 1 a tuto větu z toho vyjmout. Pokud je to nad rámec 

zákona, tak se z toho elegantně dostaneme. Zároveň zde píše, že od          

1. 9. 2017 bude platit novela zákona o střetu zájmů, která se týká pouze 

uvolněných zastupitelů a rozšiřuje okruh střetu zájmů. V tomto kontextu 

to lze také upravit; 

- dále by se ještě chtěl zeptat. P. starosta před chvílí řekl, že hlasování 

RMO Plzeň 1 je neveřejné. Chápe, že jednání je neveřejné (tudíž              

i hlasování tam), ale předpokládá, že existuje zápis z RMO Plzeň 1, kde 

je hlasování zapsané; 

 

Mgr. Brabec - přeřekl se. Není jmenovité, není elektronicky řízené. Můžeme vědět,        

že ze 7 byli 3 pro, 4 proti apod.; 

 

Mgr. Vozobule - to jen na upřesnění, zda postupujeme správě. Přepokládá tedy, že ano; 

 

Mgr. Brabec - k dalšímu dotazu vyzval Bc. Ing. Kotoru; 

 

Bc. Ing. Kotora - měl by dotaz k dopravní situaci v Plzni, která se stává stále horší a horší, 

to také víme všichni. Má se výrazně omezit doprava na mostu G. Pattona. 

Z našeho obvodu se tak stává poloostrov, ze kterého budou mít občané 

problém se dostat na druhou stranu města, do centra nebo vůbec na jih. 

Chtěl se zeptat, jestli obvod nějakým způsobem jednal s dopravními 

podniky, aby se výrazně posílily tramvajové linky, protože ty na rozdíl    

od autobusů jezdí pořád, aby v období, kdy dojde k rekonstrukcím 

zásadních komunikačních cest, posílily dopravu; 

 

p. Uhlík, MBA - ve své minulé zprávě měl jednání s p. ředitelem Krausem ohledně 

posílení tramvajových linek. Bohužel stav je už takový, že ve špičkách 

z technických důvodů tramvajové linky posílit nelze, protože se tvoří 

fronty na výhybce, které se říká „kaliforňan“. Bylo by to tedy spíše 

kontraproduktivní, protože by se tramvaje spíše štosovaly u výhybky 

z obou stran ještě ve větším rozměru, než nyní. Mimo špičku nejsou spoje 

využívány ani na 90%, takže momentálně nedojde k posílení z důvodu 

rekonstrukce mostu G. Pattona. Nicméně po převážnou dobu 

rekonstrukce by měly fungovat dva pruhy pro automobily v obou 

směrech. Občas bude doprava trochu více omezená (jako například dnes), 

na webovém portálu obvodu se budou pravidelně objevovat informace      

o tom, jak bude doprava pruhy fungovat. V současnosti už tam máme 

informace o řazení aut na most; 

 

p. Kojzar - spíše než uvažovat o posilování tramvajových linek, tak by stálo za to 

přemýšlet o tom, zda ráno neposílit dopravní hlídky policie u kruhového 

objezdu u Boleveckého rybníka, protože zde dochází k zácpě                    

a neprůjezdnosti. Od té doby, co zde máme kruhový objezd, tak lidé 
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přijíždějící shora nepouští řidiče od Boleveckého rybníka. Tato objízdná 

trasa bude určitě používána; 

 

Mgr. Brabec - ano, toto je problém Čechů, kteří neumí „zip“; 

- k příspěvku do diskuse vyzval občana p. Kubáta, který se na začátku 

jednání přihlásil, že chce vystoupit k parkování v Manětínské 10 – 12; 

 

p. Kubát - dělá předsedu společenství vlastníků Manětínská 10 a 12. V pátek minulý 

týden se ze zpravodaje městského obvodu dozvěděl, že se zde bude 

provádět investiční akce, která přinese 17 parkovacích míst a přenese 

chodník těsně k domu. Přitom v minulém roce zde bylo předáno 

parkoviště, které je kousek za domem a jezdí se na něj po této ulici.  Je 

pro 56 vozidel a nebývá úplně plné. Tak vážná potřeba zde řešit 

parkování není, lidé se nad tím pozastavují. Nejvíce mu však vadí to,       

že jako dotčený dům nebyl přizvaný k projednávání ke stavebnímu 

povolení, naprosto vůbec. Z celého úřadu se nikdo neobtěžoval poslat 

dopis, že se zde plánuje něco dělat. Toto považuje přímo za nezákonné, 

nebo v rozporu se zákonem. Žádá o pozastavení akce, a aby byli zástupci 

dotčeného domu přizváni. Neříká, že se to dělat nemohlo, ale měli by 

vědět, co se zde plánuje dělat. Pokud se to bude týkat příčného parkování, 

co to bude pro dům znamenat? Nakonec je zde 48 vlastníků pozemků         

a každý z nich má právo soudně napadnout tuto výstavbu, protože to 

s nimi nebylo projednáno, natož s představiteli společenství; 

 

p. Uhlík, MBA - může ve zkratce odpovědět ústně, popř. doložíme v případě zájmu              

i odpověď písemnou; 

 

p. Kubát - chtěl by odpovědět hned, ale písemně v každém případě také; 

 

p. Uhlík, MBA - k rekonstrukci této Manětínské ulice s tím, že zde vznikne šikmé 

parkovací stání asi v počtu 17, dochází z toho důvodu, že majitelé 

automobilů se nechovají zodpovědně a chtějí parkovat pod svými okny. 

Půlkou automobilů neoficiálně parkují na zbytku zeleně, která tam ještě 

je. Kdybychom sem každý večer poslali městkou policii (ideálně             

od neděle do čtvrtka večer), tak bychom museli „obouvat“ stále tytéž 

automobily. Dochází tak k tomu, že auta nemohou projet na to stávající 

vybudované parkoviště. Proto se vytváří tato stání. S projektem se určitě 

můžete seznámit, situaci rádi zašleme, ale chtěl by říci, že všem právním 

úkonům z hlediska vydání stavebního povolení bylo učiněno za dost, 

protože toto stavební povolení pro vysoký počet účastníků u stavebního 

řízení bylo realizováno pomocí veřejné vyhlášky. Bylo sloučené územní    

a stavební řízení a bylo realizováno formou vyhlášky. Každý z vlastníků 

těchto pozemků se do tohoto probíhajícího stavebního řízení mohl 

přihlásit. Pokud nám zanecháte adresu, tak Vám zašleme odpověď             

i písemně, včetně situace, jak bude tato investiční akce MO Plzeň 1 

realizována; 
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p. Kubát - chtěl by vidět plány, když už nikdo nerespektoval to, že zde bydlí lidé       

a bude se budovat 2 metry od domu, budou zde pracovat stroje. Domnívá 

se, že tomuto nebylo učiněno za dost; 

 

p. Uhlík, MBA - ano, zašleme to celé, včetně situace – tedy plánku, jak to zde bude 

vypadat po realizaci této investiční akce; 

 

Mgr. Brabec - ještě se zeptal, zda p. Kubát bydlí v Manětínské 10 nebo 12?; 

 

p. Kubát - odpověděl, že v Manětínské 12; 

 

Mgr. Brabec - další přihlášení do diskuse nebyli, a proto ukončil rozpravu k tomuto 

bodu a přikročil k závěru. 

 

 

Bod 26)     Závěr 

Mgr. Brabec sdělil, že další zasedání ZMO Plzeň 1 je plánováno na 21. 6. 2017. Avizoval,         

že patrně dojde ke změně a zastupitelé se sejdou již v květnu. Termín bude pravděpodobně sdělen 

na výjezdním semináři ZMO Plzeň 1 dne 25. 4. 2017. Tato informace bude všem sdělena také 

písemně.  

Všechny přítomné pozval ještě jednou na seminář ZMO Plzeň 1 do Plzeňského Prazdroje, a.s. 

Dále upozornil na to, že sekretariát ÚMO Plzeň 1 bude obvolávat zastupitele s nabídkou dvou 

lístků na Noc s operou, kterou jsme na zastupitelstvu schvalovali a která se koná v posledním 

týdnu v červnu.  Požádal, aby všichni, kteří vědí, že nebudou přítomni, tuto skutečnost 

sekretariátu nahlásili.  

Poděkoval všem za aktivní přístup. Popřál hezký zbytek dne.  

Tím bylo zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 12. 4. 2017 ukončeno. 

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 skončilo v 19:30. 

 

Zapsala:   Bc. Adéla Kubová 

Datum vyhotovení zápisu:  19. dubna 2017 

 

Příloha:    

Přehled usnesení 
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