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   Z Á P I S 

Z 20. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, konaného dne 14. 6. 2017 od 15:00 hodin 

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

Kaznějovská 51, Plzeň 

Bod 1)  Zahájení 

 Dvacáté zasedání v tomto volebním období zahájil starosta MO Plzeň 1 Mgr.   Miroslav 

Brabec v 15:00. Přivítal členy Zastupitelstva MO Plzeň 1, úředníky – tajemnici ÚMO Plzeň 1, 

vedoucí jednotlivých odborů, pracovnice organizačního odboru, pracovníka Správy informačních 

technologií a přítomné občany. 

Dále zde přivítal pí. Ing. Irenu Vostrackou, ředitelku ÚKR MP, pí. Ing. Martinu 

Jedličkovou, vedoucí úseku rozvoje města ÚKR MP, pí. Mgr. Magdalenu Václavovou, taktéž 

pracovnici tohoto úseku, a Ing. arch. Martina Klimenta ze společnosti A.S.S.A., spol. s.r.o., kteří 

přišli představit prezentace k předloženým materiálům regenerace sídlišť Košutka a Vinice. 

 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 20 členů Zastupitelstva MO Plzeň 1. V průběhu jednání se počet přítomných 

zvýšil na 24 členů (v průběhu jednání dorazili: Mgr. Jehličková, pí. Štefanová, p. Vágner              

a Mgr. Zarzycký). Jsme tedy schopni se usnášet. 

 

Omluveni jsou členové Zastupitelstva MO Plzeň 1: 

Mgr. Radka Trylčová 

Ing. Jan Štěpán 

Mgr. Štěpán Krňoul 

 

Prezenční listina je přílohou tohoto zápisu. 

 

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

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

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

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

vzneseny žádné námitky.   
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Bod 2)  Jmenování ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise            

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

 

Jiří WINKELHÖFER 

Jaroslav VÝBORNÝ, 

 

 

Mgr. Brabec - konstatoval, že oba jmenovaní souhlasí. 

 

Dále byla provedena volba návrhové komise, do které byli navrženi tito členové Zastupitelstva 

MO Plzeň 1: 

 

Ing. Vladislav BARTMAN, 

Ing. Pavel BŘEZINA,  

Libor KOJZAR. 
 

 

Mgr. Brabec - konstatoval, že všichni jmenovaní souhlasí. 

 

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

doplňující návrh.  

  Jelikož tomu tak nebylo, dal hlasovat o uvedeném návrhu. 

 

Návrh byl schválen všemi 21 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 předložen nový materiál k bodu č. 23. Původní verzi předkládal 

p. Uhlík, MBA, novou verzi PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA; 

-   dále je na stůl předložen u bodu č. 24 zápis ze zasedání Finančního 

výboru ZMO Plzeň 1, který zasedal v pondělí 12. 6. 2017; 

- posledním materiálem předkládaným na stůl je informativní zpráva č. 8      

– děkovný dopis ředitele FN. 
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Program je tedy následující: 

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise 

2. Schválení programu jednání  

3. Projekt „Regenerace sídliště Plzeň – Vinice“  

4. Projekt „Regenerace sídliště Plzeň – Košutka“  

5. Kontrola plnění usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň l 

6. Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň l 

7. Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 

8. Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 

9. Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 

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

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

12. Vyřízení písemné interpelace člena Zastupitelstva MO Plzeň 1 

13. Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva MO Plzeň 1 

14. Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2017 

15. Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 14 - 25, blokace finančních 

prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 

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

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

17. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sociální oblasti 

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

pro ZOO a BZ města Plzně na akci „Děti baví děti“ 

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

pro Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně na projekt „Nedám se!“ 

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

pro 31. ZŠ Plzeň a Boleveckou ZŠ Plzeň  

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

pro Úřad služeb obyvatelstvu, Odbor sportu MMP na podporu akce Letní sportmania 

2017 

22. Vyjednání možné kompenzace finančních prostředků vynaložených na zpracování 

projektové dokumentace „Mateřská škola – Kotíkovská ulice, Plzeň“ 

23. Změna nositele úkolu a zodpovědné osoby v usnesení ZMO Plzeň 1 č. 257 ze dne 22. 

6. 2016 – předložen nový materiál, původní předkládal p. Jiří Uhlík, MBA. Novou 

verzi, kterou mají všichni zastupitelé na stole, předkládá PhDr. Ivana Mádlová, 

Ph.D., MBA. 

24. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 – zápis ze zasedání Finančního 

výboru ZMO 1 ze dne 12. 6. 2017 je předložen na stůl. 

25. Informativní zprávy – na stůl je předložena informativní zpráva č. 8                            

– děkovný dopis ředitele Fakultní nemocnice Plzeň, který jsme obdrželi včera 

poštou. Tato zpráva bude doplněna do návrhu usnesení.  

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

27. 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 21 přítomnými členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 
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Usnesení č. 363 - schváleno 15 členy ZMO Plzeň 1 

8 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování 

Bod 3)     Projekt „Regenerace sídliště Plzeň – Vinice“ 

 

Mgr. Brabec - předal slovo pí. ředitelce Ing. Vostracké; 

 

Ing. Vostracká - zeptala se, zda budeme body k regeneracím probírat dohromady, nebo 

odděleně; 

 

Mgr. Brabec  - požádal oba body projednávat odděleně;  

- předal slovo Ing. arch. Klimentovi; 

 

Ing. arch. Kliment - byl požádán, aby přítomné stručně seznámil s programem regenerace. 

Předpokládá, že sídliště Vinice všichni dobře znají, někteří se s návrhem 

seznámili. Tento návrh se skládá ze dvou částí – analytické a návrhové. 

Analytická část byla zpracována v průběhu léta loňského roku, zmapovala 

dopravu, občanskou vybavenost, veřejné prostory, zeleň, hřiště, 

zmapovala celkovou urbanistickou koncepci sídliště. Z toho vznikl závěr, 

jaké jsou hlavní nedostatky sídliště, případně jaká jsou jeho pozitiva. 

Následovala část návrhová. To, co tu zde prezentuje, není projekt, podle 

kterého by se mělo konkrétně něco realizovat. Spíše by se to mělo vnímat 

jako vize, zadání pro budoucí projektanty, kteří by dílčí části sídliště 

mohli v budoucnu opravovat, modernizovat a provádět rekonstrukce. 

S řešením obou částí byla seznámena veřejnost na podzim loňského roku. 

Vznikly připomínky, které byly do návrhu promítnuty (některé sem být 

promítnuty nemohly, protože s návrhem nesouvisely, nebo se týkaly 

území mimo zadání). Sídliště je kompaktní, sám za sebe zde nevidí 

možnost zásadní nové zástavby. Sídliště má problémy jako většina jiných 

v Plzni – nedostatečná kapacita dopravy v klidu, často dožilá hřiště pro 

děti i pro další věkové kategorie. Většinou je tu zeleň nekoncepční, ne 

městská, místy zralá na prořezání, na novou výsadbu, takže ani o zeleni 

nemůžeme hovořit, že je uspokojující. Dle jeho názoru jsou pozitivem 

sídliště velké zelené plochy, to je obrovský potenciál sídliště. Tyto plochy 

ovšem nejsou dostatečně kvalitně využity. Dalším velkým pozitivem je 

poměrně jasná urbanistická struktura, která umožňuje dobrou prostupnost 

pro lidi – pěší, s kočárkem, s dítětem, se psy, pro cyklisty. I zde je však 

možné najít drobné chyby. Jedním příkladem za všechny je ulice 

Brněnská, která páteřně protíná celé sídliště a samozřejmě omezuje pěší 

lidi, kteří prochází ve směru sever – jih do zklidněných ulic (Bzenecká, 

Strážnická, Břeclavská). Lidé jdou na jih za sluníčkem, za zelení. Návrh 

proto konkrétně řeší zklidnění křižovatek formou vyvýšení tak, aby se 

upřednostnili pěší. Předložené řešení si trouflo i na uspořádání prostoru 

mezi bývalým nákupním střediskem a školou. Zároveň je tady ideový 

návrh, jak by mohlo vypadat parkovo – sportovní řešení zelené plochy. Je 

přesvědčený, že jak na náměstíčko, tak i na zelenou plochu je třeba najít 

velmi kvalitní projekt a projektanta, protože to jsou stěžejní plochy pro 

tuto část sídliště. Na závěr by ještě zmínil dopravu v klidu. Po analýze 
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současného stavu, když si sám sídliště prošel, si spočítal parkovací stání 

(vymezil si polo/legální a nelegální stání), tak došel k výsledku, že zhruba 

200 aut v sídlišti parkovalo nelegálně. Snahou návrhu bylo zefektivnit 

všechny uliční prostory pro parkování v klidu. Došel k závěru, že toto 

řešení přináší 150 - 155 nových parkovacích stání, aniž bychom vytvářeli 

nějaké zásadní nové parkovací plochy. Jde pouze o zvýšení efektivity těch 

současných. Jsou zde určité plošné rezervy na severním okraji sídliště. 

Jsou to zemní valy u Alberta, u kruhové hromadné garáže a východně 

směrem k městu. Tyto plochy byly i po připomínkování ponechány tak, 

jak jsou. Ve vysvětlivce je napsáno, že je to potenciální plocha pro řešení 

dopravy v klidu. V průběhu prací přišel v jednom momentě i s návrhem 

na parkovací dům, nicméně po proběhlých poradách byl parkovací dům 

z návrhu vypuštěn. Po ukončení prací byl ještě připojen na východním 

okraji parkovací prostor, se kterým se původně vůbec nepočítalo; 

- vyzval přítomné, že je připraven odpovídat na dotazy, výkresy má s sebou 

k dispozici; 

 

Mgr. Brabec - k prvnímu příspěvku vyzval Ing. Ženíška; 

 

Ing. Ženíšek - poděkoval za udělení slova. Nemá ani tak dotazy, jako spíše kritiku 

k celému projektu. Chtěl by se vrátit k historii. Vinice jsou staré dnes už 

téměř 30 let, 20 až 25 let. 20 let zpátky se už vědělo, že bude problém 

s dopravní obslužností sídlišť, že jsou poddimenzované. V roce 2000 stát 

vyhlásil dotační program na revitalizaci sídlišť. Bohužel celých těchto 20 

uplynulých let se nic nedělo, obvod dělal pouze nouzová opatření,          

že na zeleni nebo dalších volnějších plochách se přidávala parkovací 

stání, ale aby se provedl zásah z úrovně ÚKR MP, to se bohužel 

neprovedlo. Pouze se tunelovaly pozemky, které jsou pro revitalizaci 

nutné. Ze západní strany se přistavěly nové objekty Sylvánu tak, že zde 

nebyly dodrženy odstupové vzdálenosti tenkrát platné (dnes jsou již 10 m, 

došlo k jejich zpřísnění). Tenkrát proti tomu občané marně protestovali. 

Vytuneloval se pozemek, kde měl stát dům služeb a pod nimi objekt 

civilní ochrany, na bytový dům, který se má teď stavět (snad 15 podlaží). 

Na východní straně se postavil další bytový dům a o kus dál                     

se vytuneloval pozemek, který byl údajně blokovaný na park, na Dům 

pohádek, což byla nějaká další akce číšnické mafie. Dnes počítá,            

že objekt není vůbec využívaný a jen se zde zprivatizovalo místo. Z jižní 

strany je ZOO, takže tady je to bez šance sídlišti jakkoliv pomoci.           

Ze severní strany vážení kolegové odsouhlasili a ZMP následně schválilo 

ÚP, kde se na jediných plochách, kde občané ještě zaparkují a mohou žít, 

naplánovala zástavba dalšími objekty, dokonce věžovými. Pí. Králová zde 

plánovala vysoké objekty, aby to vypadalo jako město podél ulice          

Na Chmelnicích. Postupem času se to zmírňovalo, ale pořád                     

a i v tomto projektu je napsáno, že je to zastavitelné území s tím, že se 

zde může postavit cokoliv, nejen tedy garážové objekty. Takto předložený 

projekt byl podrobený kritice 90% občanů, kteří přišli na Vinice. Bohužel 

se ze zastupitelstva zúčastnil pouze p. Heřman (neví, jestli se účastnil      



 6 

p. Vágner, neviděl ho zde). Je zde zmíněno, že na připomínky se 

zareagovalo částečně, ale ty podstatné připomínky nebyly akceptovány. 

Zásada je taková, že vzhledem k tomu, že dle analytické části zde chybí 

asi 1 500 parkovacích míst, tak není reálné, aby se tento deficit 

parkovacích míst vyřešil. Tento deficit je současný. Sídliště zde bude 

dalších 100 let a pravidelně přibyde každý rok 2 – 3 % aut. Přibydou 

elektromobily, které sice nebudou produkovat zplodiny, ale budou 

potřebovat prostor pro parkování; 

 

Mgr. Brabec - upozornil na časový limit příspěvku, který je 3 minuty; 

 

Ing. Ženíšek - požádal, aby mu byl dán větší prostor (starosta mu další čas přidělil). Je 

tedy směšné, když v tomto projektu regenerace, který by v příštích 20       

– 30 letech měl být podkladem pro nakládání v území, je uvedeno, že se 

v území dá dále zastavovat, tunelovat pozemky číšnickou mafií              

na komerční objekty. A jako řešení deficitu parkovacích míst je zde 

napsáno, že se vykácí jehličnany a místo toho se postaví nových 140 

parkovacích míst. To je opravdu směšné, nepochopitelné, nesmyslné. Dle 

jeho názoru je potřeba se znovu vrátit úplně k zadání; 

 

Mgr. Brabec - upozornil na to, že vystoupení již přesáhlo 5 a půl minuty, během nichž 

došlo k vyřčení mnohých urážek. Dle jednacího řádu je možnost 

vystoupit ještě jednou po dobu 3 minut. Během příspěvku nebyla 

položena žádná otázka, padlo jen několik urážek. Konstatoval, že si 

pravidelně vystoupení všech zastupitelů přehrává a zvažuje,                     

co s některými urážkami udělá; 

- k dalšímu dotazu vyzval Ing. Bartmana; 

 

Ing. Bartman - měl by dotaz, podle odpovědi na něhož by případně doplnil usnesení.      

P. architekt zde mluvil o tom, že tečkou jsou zde označeny současné 

parkovací plochy v případě, že by to bylo na další řešení parkování. 

V technické zprávě se mluví o parkovacích domech. Chtěl by se tedy 

ujistit, zda se počítá s parkovacími domy, nebo nikoliv?; 

 

Ing. Vostracká - s parkovacími domy se určitě počítá. Pokud chceme nějakým jiným 

způsobem řešit dopravu v klidu, tak je to v podstatě pouze formou 

parkovacích domů. Nějaké drobné úpravy na terénu zde možné jsou při 

rekonstrukcích ulic, ale to jsou v podstatě jednotky parkovacích míst,       

co neřeší celkovou situaci. Ve chvíli, kdy se budou řešit nové parkovací 

domy tak, jak jsme se domlouvali i s občany při veřejném projednávání    

i s těmi, kteří přišli potom, tak jsme říkali, že to není o tom, že bychom 

tam teď konkrétně nakreslili parkovací dům, ale že by to bylo předmětem 

jednání ke konkrétnímu bloku. Na veřejném projednání bylo zajímavé,    

že například obyvatelé Brněnské ulice, kde je deficit největší, tak volali 

po parkovacím domě na současných parkovištích podél ulice                 

Na Chmelnicích. Obyvatelé podél ulice Na Chmelnicích pochopitelně 

říkali ne, nám tady tato plocha vyhovuje, protože zde deficit není tak 
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velký a zaparkovat zde lze. Je to naprosto logické a pochopitelné, ale také 

proto se tato veřejná projednávání svolávají, aby se všichni potkali a své 

názory vnímali. To, co trápí jednoho, nelze vždy vyřešit v blízkosti toho 

domu, ale jednotlivé požadavky by měly být vnímány společně. Z tohoto 

pohledu je to určitě o parkovacích domech, ale počítáme, že se tím 

budeme zabývat v dalších dokumentech jako Generel dopravy v klidu, 

který v současné době aktualizujeme. Počítáme s tím, že mnohem více 

než na parkoviště park and ride, park and go, které jsou platné, tak se 

budeme zabývat právě parkováním v sídlištích, protože tento problém 

trápí celou Plzeň; 

 

Ing. Bartman - v tom případě by tedy doplnil usnesení, protože chápe, že bez 

parkovacích domů to nejde, ale přece jen jsou plochy postaveny z peněz 

daňových poplatníků. Navrhoval by tedy doplnit za text II. schvaluje 

regenerace v území „za podmínky, že při případné realizaci parkovacích 

domů bude vždy zachován současný počet bezplatných parkovacích míst 

v místě realizace“.  

 

Mgr. Brabec - konstatoval, že coby předkladatel se s tímto ztotožňuje; 

- k dalšímu dotazu vyzval p. Vágnera; 

 

p. Vágner - pozdravil přítomné. Bydlí na Vinicích stejně jako dalších zhruba 10 000 

lidí a dle jeho názoru zde chybí kulturní a společenské vyžití. Zabýval se 

tímto někdo? Není zde restaurace, kde by bylo možné se dobře najíst, 

není zde společenský sál, kde by se lidé mohli scházet jako například 

v Malesicích. Počítá se zde s něčím takovým?; 

 

Ing. arch. Kliment - rezervu zde vidí ve stavu bývalého domu služeb u náměstíčka u školy. To 

je objekt, který dle jeho názoru není efektivně využitý. Z jedné strany je 

nějaká večerka, z druhé strany živořící pizza, zásobovací zóna je 

z veřejného prostoru, kde by člověk očekával, že bude nějaká nabídka 

služeb. Druhou věcí je, že sídliště vzniklo tak, jak vzniklo. Dříve se 

navrhovala sídliště, byly bytové domy a pak byl dům služeb. V podnoži 

bytových domů nejsou vytvořeny stavebně prostory pro to, aby tam 

vznikaly provozy typu restaurace. Restaurace konkrétně potřebuje 

vzduchotechniku, což jsou roury 1m x 1m, které nemohou být vytaženy 

na fasádu, není možné je hnát domem. Restauraci tam prostě neuděláme. 

Prostory, které jsou dnes využity pro občanskou vybavenost, jsou 

výsledkem možností – najdete zde zubaře, jazykovou školu, veterináře, 

ale není možné zde zřídit restauraci; 

 

p. Vágner - jestli tomu tedy dobře rozumí, tak co má jako zastupitel udělat a co má 

sdělit občanům Vinic? Co mají udělat, aby ÚKR MP při revitalizaci Vinic 

zapracoval do plánu například kulturní dům?; 

 

Ing. Vostracká - jednou z možností je zahájit jednání s vlastníkem stávajícího objektu, to 

je první věc. Jsou si vědomi toho, že to není jednoduché. Možnosti 
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sídliště jsou omezené - po obvodu tam, kde je Albert. V těchto místech, 

pokud by se uvažovalo s další zástavbou, tak by skutečně měla řešit 

parkování, pokud někde budeme val nahrazovat. Pak je zde prostor 

veřejného prostranství u školy, kde je počítáno s nějakým menším 

objektem – spíše kavárna, cukrárna, posezení, tedy spíše něco menšího, 

ale je to jedna z možností, kde by něco takového mohlo vzniknout; 

 

Ing. arch. Kliment - doplnil ještě, že zde p. K. Salát navrhoval dodatečně v podnoži prvního 

domu v Hodonínské občanskou vybavenost. Všichni víme, v jakém je to 

stavu. Je tady mateřská školka, lékárna a vedle toho jsou dvě 

nevyhovující restaurační zařízení. To vidí pro zastupitele jako určitou 

výzvu k řešení; 

 

p. Vágner - nedozvěděl se odpověď na svoji otázku. Co má tedy vzkázat svým 

voličům a spoluobčanům? Bude kulturní dům, nebo ne? Počítá se s ním 

v revitalizaci?; 

 

Ing. arch. Kliment - odpověděl, že sám p. zastupitel mohl vidět, že v sídlišti není stavební 

pozemek pro kulturní dům nebo restaurační zařízení. Jedinou rezervu 

spatřuje v nevyhovujícím objektu domu služeb. Objekt se samozřejmě 

může zbořit a postavit místo něho něco jiného, může se rekonstruovat. 

Možností je více; 

 

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

 

Ing. Ženíška - byl na projednávání ke strategickému plánu, kde se účastnilo asi 7 

občanů, on jako zastupitel a úředníci. Od obyvatelky z Vinic zde zaznělo 

(což bylo za přítomnosti pí. místostarostky prezentováno i na ÚKR MP), 

že by bylo potřeba území rozšířit, protože všechny připomínky občanů se 

nedají vyřešit na území, které ÚKR MP označil pro společnost A.S.S.A. 

Možností je zrušit nebo omezit park, který by byl za ulicí Na Chmelnicích 

směrem k Sylvánu, a tam by se daly postavit parkovací domy. Jako jediná 

možnost, pokud by se nezastavila výstavba bytového domu B, tak toto je 

jediný prostor, kde by se to dalo bez kontroverzí mezi občany vyřešit. 

Dovoluje se tedy dát protinávrh – aby kolegové zastupitelé neschvalovali, 

ani nesouhlasili s projektem regenerace, protože se domnívá,                    

že schvalování přísluší pouze ZMP. Jako ZMO 1 bychom mohli ZMP 

maximálně doporučit, aby tento územně plánovací dokument byl 

schválen. Navrhuje toto ani neschválit, ani nesouhlasit, ale aby byl 

projekt vrácen na ÚKR MP, který by projekt zadal tak, aby byl řešitelný. 

Aby výsledkem nebylo 143 nových parkovacích stání, když jich tam 

chybí 1 500. Aby výsledkem byl obyvatelný soubor. To žádný architekt 

nedokáže, pokud ÚKR MP ohraničí území tak, jak ho ohraničil a nedá tak 

prostor, aby došlo k nějakému řešení. Připomíná mu to, jako když fašisté 

obehnali prostor židovského gheta a nacpali tam 50 000 lidí a řekli jim: 

tady se zblázněte. Číšnická mafie nám doporučuje, abychom prodali auta. 
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Ing. Benda nám doporučuje – buď tam budete mít stromy, nebo auta. To 

je jednání fašistů, nikoliv demokratické společnosti; 

 

Mgr. Brabec - na to reagoval, že již jednou p. zastupitele upozornil na to, aby vážil svá 

slova. Jsme tady na poměrně slušné úrovni. Nikdo kromě p. zastupitele se 

s nikým neuráží, nepoužívá zde podobné výrazy. Bylo o tom hovořeno již 

na předchozích zasedáních ZMO 1. Požádal, aby si p. zastupitel sáhl do 

svého mozku, srdce, povahy, vzdělání a snažil se tam najít něco 

kladnějšího, vstřícnějšího a rozumnějšího. Návrh se snažil zaznamenat, 

ale je poměrně složitější, Ing. Bartman by byl asi raději, aby byl návrh 

podán písemně, abychom o něm mohli hlasovat; 

- k dalšímu dotazu vyzval Ing. Březinu; 

 

Ing. Březina - pozdravil přítomné a chtěl by dát také návrh. Jestliže máme schvalovat 

projekt, jak je tady napsáno v návrhu usnesení, tak projekt je uložen        

na úschovně města. Pro něho to byla krátká doba na to, aby se 

s projektem mohl seznámit a zodpovědně tady dnes hlasovat, zda ano, či 

ne. Navrhuje tedy, aby se maximálně vzalo na vědomí, aby projekt byl až 

do příštího zasedání ZMO 1 v září uložen na úschovně a mohli jsme se 

tak k němu v září vrátit; 

 

Mgr. Brabec - ujistil se tedy, že kolega navrhuje předložit tento materiál k projednání     

na příštím zasedání ZMO 1 v září; 

 

Ing. Březina - domněnku potvrdil a dodal, že projekt by byl do té doby uložen               

na úschovně. Stejný problém se týká předloženého bodu č. 4; 

 

Mgr. Brabec - v průběhu diskuse přivítal p. poslance Valentu; 

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

hlasování, a to od konce – návrh Ing. Březiny. Vyzval k upřesnění           

Ing. Bartmana; 

 

Ing. Bartman - zůstal by bod I. Bere na vědomí, II. Schvaluje by vypadlo a II. by bylo 

Ukládá Radě MO Plzeň 1 předložit projekt na příštím zasedání ZMO 

Plzeň 1; 

 

Mgr. Brabec - s tím, že projekt bude do té doby zveřejněn na úschovně. Ujistil se,          

že všichni přítomní mají jasno o tom, co se bude hlasovat; 

- bylo tomu tak, nechal připravit hlasování o návrhu Ing. Březiny. 

 

Usnesení dle návrhu Ing. Březiny bylo přijato 15 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

8 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování – Ing. Bartman, Mgr. Brabcová, Mgr. Brabec,             

p. Kojzar, pí. Šlajsová, p. Uhlík, MBA,             

p. Vágner, p. Výborný 

Návrh byl přijat. 
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Mgr. Brabec - konstatoval, že v tuto chvíli již není o čem hlasovat v návrhu                   

Ing. Ženíška. Vrátit projekt na ÚKR MP již nejde. Toto usnesení předčilo 

jeho návrh; 

 

Ing. Ženíšek - na hlasování svého návrhu trvá; 

 

Mgr. Brabec - odpověděl, že Ing. Ženíšek může k tomuto projektu vystoupit opět v září, 

protože bylo schváleno, že projekt bude na toto zasedání ZMO 1 

předložen; 

 

Ing. Ženíšek - odpověděl, že je to pouze marnění času. Projekt je neschválitelný; 

 

Mgr. Brabec - o tom bude rozhodovat většina zastupitelů v září.  

 

 

Materiál nebyl přijat! 

Bod 4)     Projekt „Regenerace sídliště Plzeň – Košutka“ 

 

Mgr. Brabec - i přes případ, že by bylo navrženo stejné usnesení jako v předchozím 

případě, požádal o představení projektu; 

- předal slovo Mgr. Václavové; 

 

Mgr. Václavová - na úvod by řekla, co to vůbec projekt regenerace sídlišť je. Je to 

dlouhodobý proces obnovy plzeňských sídlišť, jehož cílem je zvýšit 

pobytovou kvalitu prostor pro obyvatele sídliště, aby se přizpůsobil 

současným potřebám. V loňském roce byla zpracována dvě sídliště               

– Vinice a Košutka. Dnes zde zastupuje p. architekta Hyska, který se dnes 

nemohl dostavit. V první fázi bylo zpracováno dotazníkové šetření před 

vlastním zpracováním, kde byly zjišťovány názory obyvatel a veřejnosti       

– s čím jsou na sídlišti spokojeni a s čím naopak nikoliv. Na základě 

tohoto dotazníkového šetření proběhla analýza. Sídliště bylo pojato        

ve smyslu dvou částí, kdy jednou je obvodový pás komunikací Gerská                  

– Studentská a potom vnitřní část sídliště s omezenými vjezdy sem. 

Analýza zpracovala všechna důležitá témata, přičemž nejpodstatnějším 

jsou veřejná prostranství, jejichž plocha zabírá až 73% celkové plochy 

sídliště. Veřejná prostranství jsou v tuto chvíli bezbřehá, postrádají 

strukturu, proto se jimi projekt podstatně zabývá. Tato prostranství byla 

rozdělena na veřejné areály, polosoukromé prostory, poloveřejné               

a prostory veřejné (v projektu odlišeno barvami). Vyhrazené areály jsou 

oplocené areály MŠ a ZŠ, veřejné prostory jsou naopak prostory 

komunikací, parkovišť a ty polosoukromé jsou prostory mezi bytovými 

domy a bloky. Je to prostor pro iniciaci komunikace od městského 

obvodu a obyvatel samotných, aby jim bylo umožněno starat se o tyto jim 

blízké prostory pro zlepšení pobytové kvality vnitrobloku. V rámci 

dopravy v klidu, která je pro kvalitu života neméně důležitá, se toto 

sídliště potýká téměř se všemi typickými problémy panelových sídlišť, ať 

už je to vysoký deficit parkovacích stání, vysoká docházková vzdálenost 
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od parkovacích míst k jednotlivým bytovým vchodům, omezené možnosti 

pro výstavbu hromadných vícepodlažních parkovacích objektů nebo 

parkovišť na terénu. Na základě analýzy byl zpracován návrh, v rámci 

kterého je asi nejdůležitější výkres uspořádání, kde vidíme ulici 

Studentskou a Gerskou, tedy obvodové pásy, které jsou tvořeny 

vícepodlažními objekty občanské vybavenosti a hromadnými objekty 

parkování. Uvnitř sídliště se řeší jeho problém neprostupnosti, což je 

největším negativem Košutky. V návrhu vnitro-blokových chodníků, 

umístěním veřejných prostranství a hřišť do těžišť vnitrobloků je snaha      

o zvýšení této prostupnosti. Podstatné je také zvýšení kvality života 

postaráním se o občanskou vybavenost, což je zastoupeno návrhem 

dětských hřišť nebo tím, že zde jsou výměníkové stanice (je jich asi 6). 

Z analýzy vyplynulo, že rozměry již neodpovídají technologickým 

potřebám současnosti, takže jsou částečně navrženy k rekonstrukci pro 

účely například klubů, kaváren, veřejných toalet, což by mělo posílit 

komunitní život. V návrhu jsou červeně vyznačeny v rámci veřejných 

prostranství iniciační plochy – tady by mohla začít komunikace 

s městským obvodem či nějakou místní iniciativou o zvelebení prostoru, 

aby obyvatelé Košutky měli větší vztah k místu, kde žijí. V návrhu jsou 

také perspektivy, kde je možné vidět obvodový pás Gerská – Studentská    

a vlastní sídliště. Na závěr podala informace k průběhu veřejného 

projednání. Proběhla jak pro Vinice (11. 10. 2016), tak pro Košutku       

(8. 11. 2016). Na Košutce se účastnilo celkem 180 občanů a na Vinicích 

asi 130, obyvatelé tedy mají zájem o to si zpříjemnit místo, kde žijí. 

Prostřednictvím kontaktního formuláře zveřejněné na webu ÚKR MP 

zájemci doručovali připomínky: celkem 35 pro Košutku i pro Vinice, 

celkově z veřejných projednání to bylo asi 90 připomínek                          

a konstruktivních dotazů, které se snažili zapracovat. Nicméně musí 

poznamenat, že připomínky byly dost často i protichůdné, nebylo možné 

vyhovět všem, ale velká část byla opravdu do návrhu zapracována;  

 

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

 

Bc. Trnka - v návrhu je zóna, pás, který přiléhá ke Studentské a Gerské ulici, navržen 

k doplnění parkovacími domy. Nepovažuje se za odborníka na koncepce 

plánování sídlišť, ale připadá mu to celkem srozumitelné. Je zde také 

naznačeno, že by součástí parkovacích domů měly být komerční prostory 

nebo zóny. Chtěl by se zeptat, jaký má být rozsah těchto komerčních zón 

a v jakém režimu je to celé zamýšleno. Kdo by byl investorem těchto 

objektů, jak by zde potom probíhal nájem, resp. provoz těchto případných 

poskytovatelů služeb?; 

 

Ing. Vostracká - co se týká komerčních prostor, tak pás podél těchto hlavních ulic byl 

dlouhodobě vždy takto koncipován – jako občanská vybavenost, 

parkovací domy, prostě komerční prostory. Měl víceméně hlukově 

odclonit bytové domy od hlavních přilehlých komunikací. Původně se 

domnívali, že zde zůstanou jen parkovací domy, potom se s architektem 
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bavili, že někdy je potřeba doplnit i komerční vybavenost, kterou v tuto 

chvíli nejsou schopni znát. Nebo i parkovací dům sám o sobě potřebuje 

nějaké komerční vybavení – souvislé s provozem (myčka, výměna 

pneumatik, doplňkové služby). Je to s omezením, že to může být 

maximálně 20% z užitné plochy parkovacího domu, ale neznamená to,    

že zde být musí. Co se týká toho, kdo by parkovací domy stavěl, tak to je 

otázka. Prozatím v podstatě všechny parkovací domy stavěly privátní 

subjekty, ale momentálně probíhají jednání na městě i na obvodech, jestli 

se toho nechytí, nezačne stavět a následně pronajímat i město, protože 

zatím se všechny parkovací domy staví jako garážovací, tzn., že se 

jednotlivá stání prodávají, ale část je možné mít také jako nájemní. O tom 

se ještě určitě bude jednat. Úkolem regenerace bylo najít místa a vymezit 

prostory. Jakým způsobem bude výstavba probíhat, to bude následující 

bod; 

 

Ing. Bartman - měl by dva dotazy. První z nich se týká Krašovské, kde jsou navrhovány 

dva domy. Zde je poměrně málo místa. Zabývali jste se těmi odstupy     

od bytového domu? Podle něho tam zbývá tak 6 až 7 metrů, víc určitě ne; 

 

Ing. Vostracká - toto všechno je pak na prověření, to určitě není o vysokých parkovacích 

domech. V těchto případech jde pouze o náměty, architekt hledal možnost 

pro parkovací dům uvnitř sídliště, aby to nebylo pouze po okrajích.        

Na základě projednání několik domů vypustili nebo je sem vůbec 

neuváděli. Další možnost je pak asi v podzemí, pod veřejným prostorem    

a potom mít třeba hřiště na střeše parkovacího domu, ale to je vnímáno 

opravdu jako poslední varianta po vyčerpání všech možností na terénu. 

Všude je napsáno, že se musí konkrétně prověřit konkrétním projektem 

případná výška a možnost, aby to správně zastiňovalo ostatní objekty, aby 

byly dodrženy všechny podmínky vyhlášek a předpisů; 

 

Ing. Bartman - druhý dotaz je spíše legislativní. Na rohu Gerské a Studentské je návrh 

přes současný dům, docela využívaný drobnými obchůdky. Chtěl by se 

zeptat, jestli se majiteli tímto návrhem nezabrání ve využívání, 

v rozšiřování, úpravách, aby ho nikdo nenutil zde dělat parkovací místo, 

nebo mu zastavil zcela možnosti s objektem jakkoliv dále nakládat, 

protože při povolovacím řízení by se mělo řídit také touto studií; 

 

Ing. Vostracká - v žádném případě to takto není myšleno. Zde jsme v nárožní poloze. Bylo 

to zamýšleno tak, že kdyby došlo k rekonstrukci tohoto objektu jako 

celku, tak by stálo za to se nad tím zamyslet nově; 

 

Ing. Bartman - dále má stejný návrh na doplnění usnesení jako v bodě předcházejícím; 

 

Mgr. Brabec - s tím souhlasil pro případ, že by došlo k tomuto hlasování – doplníme 

návrh usnesení; 

- k dalšímu příspěvku vyzval Ing. Ženíška; 
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Ing. Ženíšek - toto je stejný případ jako u Vinic. Je to 20 let tunelování, pro občany 

neuděláno nic, bytový dům Krašovská je také kapitola sama pro sebe. 15 

let bojů proti výstavbě. Místo toho, aby se zde sázely stromy, tak se zde 

v nejlepším případě seče tráva. Vytunelovaný pavilon MŠ ve Žlutické 

ulici, kdy na to p. starosta dal korunu, když odsouhlasil nástavbu dvou 

pater na ubytovnu, která je dnes trnem v oku všech obyvatel. Naštěstí se 

díky TOP 09 nepodařily bytové jednotky Manětínská, ale i tak se zde 

povolil mega obchod koncem 90. let a navíc rozhodnutím rady minulého 

volebního období se přistavěly další obchody, na které zde 700 obyvatel 

podepsalo petici, jíž se p. starosta na zastupitelstvu smál, že lidé mohou 

parkovat v Kralovické ulici, že je zde místa dost. Jděte se tam dnes 

podívat. Už ani zde není dostatek parkovacích míst, a to se ještě nějakým 

způsobem podařilo Z. Soukupovi zachránit veřejné parkoviště u objektu 

Albertu. Dle jeho názoru není jedinou možností řešení parkování            

na tomto sídlišti výstavba parkovacích domů na stávajících parkovištích, 

tam je občané nechtějí. Všichni občané, kteří se zúčastnili jednání, tak 

požadovali maximálně dvoupatrové s tím, že spodek zůstane bezplatný       

a nahoře by bylo komerční parkování. To nedokáže vyřešit deficit 2 500 

parkovacích míst. Je potřeba využít jediné volné plochy severně                 

od sídliště, několik občanů to nezávisle také prezentovalo na jednání. 

Domníval se, že se využije objekt azbestové školy v Krašovské. Bohužel 

město rozhodlo, že se zde udělá celoměstský sportovní areál, využití pro 

sportovní kroužky. To je pro nás další zabité území, které by se mělo 

využít. Je potřeba zde dál už nic nevymýšlet a veškeré volné plochy         

na sever od sídliště využít na parkování. Teprve potom, až nebude zbytí, 

tak uvažovat o parkovacích domech. Pokud byste byli na jednání             

na Košutce, tak 90% lidí zde vystupovalo, že už nechtějí další parkovací 

dům v Rabštejnské, protože zde se sice postaví parkovací dům, nějaká 

místa přibydou, ale lidé si to zde zmapovali a řekli, že vlastně pouze jedna 

třetina z okruhu Rabštejnské tam bude mít parkovací místo nebo garáž      

a většina je mimo okruh středu sídliště. Situace je taková, že lidé 

z Manětínské ulice si tam koupí garáž a budou jezdit do středu sídliště 

parkovat místo toho, aby se zachytili na kraji, kde byly povoleny 

obchody, které by zde být neměly. Dává tedy protinávrh to vzít zpět, 

rozšířit okruh sídliště, protože ve stávajících hranicích, jak to vymezil 

ÚKR MP, to nelze vyřešit ani v současné době, ani do budoucna. Teprve 

až by zadání bylo opravdu smysluplné, tak potom teprve projektovat. 

Dává návrh usnesení – neodsouhlasovat tento předložený projekt, vrátit 

ÚKR MP, nové zadání a nové zpracování;          

 

Mgr. Brabec - ujistil se, že Ing. Bartman má zaznamenáno; 

- k dalšímu dotazu vyzval p. Kojzara; 

 

p. Kojzar - chtěl se také zeptat na parkovací domy, protože z toho moc nepochopil, 

jestli nebudou na úkor parkování „zdarma“, protože to by potom vůbec 

nic neřešilo;  
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Ing. Vostracká - s tím nesouhlasila. Když máme někde 100 parkovacích míst a postavím 

tam čtyřpodlažní dům, tak tam mám 400 parkovacích míst; 

 

p. Kojzar - zeptá se znovu. Jestliže parkovací objekt bude mít soukromá firma, tak to 

nemusí pronajmout občanům v této lokalitě. Uvědomuje si toto někdo?; 

 

Ing. Vostracká - samozřejmě. Druhou věcí je to, co již říkali. Vymezili to v rámci projektu 

regenerace sídliště, jehož hranice jsou vymezené. Když se bavíme            

o regeneraci panelových sídlišť, tak vymezujeme prostor panelového 

sídliště – nemůžeme jít do území rodinných domků, rekreační oblasti, 

nemůžeme stavět parkovací domy ani parkovací místa v lese. To je           

o změně územního plánu. Myslí si, že takto je to špatně. Na sídlišti se má 

nejen přebývat v bytech a nejen parkovat, ale má se zde také trávit volný 

čas, což bylo obsahem také mnohých připomínek. Je to tak v mnohých 

jiných sídlištích ve městě, České republice, Evropě – sídliště je k bydlení. 

Nemáme tady sídliště typu Chanov, ale máme velmi kvalitní sídliště 

k bydlení. Nemělo by se řešit pouze parkování, ale i ty ostatní věci, které 

v sídlišti chybí – veřejný prostor, občanská vybavenost. Pokud občanská 

vybavenost již není možná vymístit (případ Vinic), tak hledáme nejbližší 

možnost. Pokud ale chceme získat i případné dotace pro regeneraci 

sídliště, musíme to řešit v rámci obvodu. Pokud se bavíme o parkování, 

tak vymezujeme místa pro parkovací domy v rámci sídliště, ale neříkáme 

teď, jakým systémem a kdo je bude stavět (jestli soukromý investor nebo 

město). Teď probíhají jednání o tom, že by je mělo stavět město. A v tu 

chvíli je to na něm, jak bude rozhodovat o tom, kdo tam bude bydlet. 

Nedovede si představit, kdo jiný by si tady pronajímal místa. Pokud se 

bavíme o Rabštejnské, tak ano – je zde 1/3 lidí z Rabštejnské, ale zbytek 

je také ze sídliště Košutka. Nejsou to soukromé firmy odjinud; 

 

p. Kojzar - tomu, co pí. ředitelka říká, tak rozumí, není hlupák a bydlí zde, ale          

na občanskou vybavenost se neptal. Jeho otázka zněla jasně: nebude       

na úkor parkovacích domů ohroženo parkování zdarma? Máte to nějak 

spočítáno? Jako příklad uvede: pokud zde v současnosti máme možnost 

zaparkovat 1 000 aut na volných plochách. Přistavěním parkovacích 

domů to bude více či méně?; 

 

Ing. Vostracká - pokud přistavíme parkovací domy, tak vznikne více parkovacích míst, což 

bylo to, co zde předtím navrhoval Ing. Bartman doplněním usnesení, 

protože toto neřeší projekt regenerace sídliště. Pokud se bude stavět 

jakákoliv nová zástavba, neměla by omezit parkování zdarma. Projekt 

regenerace toto samo o sobě neřeší. Může se stát, že budou například 

zpoplatněna všechna parkovací místa i na terénu, to se může stát, jako je 

tomu již na ostatních místech ve městě. Toto se opravdu v rámci 

regenerace sídliště neřešilo;  

 

Bc. Ing. Kotora - chtěl se zeptat na to, co zde již částečně bylo zodpovězeno. Chtěl by 

vysvětlit následující. Přemýšlí se o tom, že když by se na regeneraci 
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sídliště čerpaly dotační tituly, tak by se parkovací domy stavěly tak, aby 

tam pro občany sídliště bylo parkování zdarma?; 

 

Ing. Vostracká - ne, to došlo k nedorozumění. Pokud řešíme projekt regenerace sídliště      

a chceme čerpat dotační titul, tak to musíme řešit pouze pro projekt, musí 

to být pouze pro panelové sídliště. Nemůžeme k tomu přidávat ještě další 

lokality, proto jsou pro projekt vymezeny hranice. Co se týká zpoplatnění, 

to je otázkou k rozhodnutí. Kdybychom žádali o dotaci, tak ta nebude 

řešit, jestli to bude zpoplatněno, nebo nikoliv; 

 

Bc. Ing. Kotora - v případě, že by se čerpala dotace na regeneraci sídliště včetně výstavby 

parkovacího domu, tak bude muset být parkovací dům zdarma minimálně 

po dobu udržitelnosti (Ing. Vostracká si tím vůbec není jistá). Přemýšlí se 

nějak o tom, že by se v rámci dotačních titulů mohlo někam žádat i včetně 

parkovacích domů?; 

 

Ing. Vostracká - dotace jsou 4 mil. Kč na jeden projekt. Pokud se budeme bavit                  

o parkovacích domech, tak to není asi příliš výhodné. Ta částka je na to 

velmi malá, takže se spíše využívají na veřejná prostranství, popř.           

na parkování na terénu; 

 

Mgr. Brabec - konstatoval, že je do diskuse přihlášený p. Stodola, občan obvodu žijící 

v ulici Žlutická, který nyní po všech přihlášených zastupitelích dostane 

slovo; 

 

p. Stodola - svůj původní příspěvek si s ohledem na posun projednání revitalizace 

sídliště nechá na září, nyní by chtěl pouze upozornit na nesouhlas 

s rozšiřováním komerčních prostor spojených s parkovacími domy. Dle 

jeho názoru je to skrytý výprodej obecního majetku pro soukromé účely       

a tvorbu soukromého zisku. To není přínosné pro občany Košutky, ale 

pouze pro někoho. S tímto tedy nesouhlasí a varuje před tím. MŠ             

ve Žlutické ulici Vám jako zkušenost nestačila?; 

 

Mgr. Brabec - konstatoval, že p. Stodola trochu předbíhal. O tomto bodu se ještě 

nehlasovalo, uvidíme, jak to dopadne. Zeptal se, zda chce ještě někdo 

další něco navrhnout? Pochopil to tak, že Ing. Březina chce navrhnout 

stejnou věc jako u bodu č. 3, ale tento návrh zatím oficiálně nezazněl; 

- k technické poznámce vyzval Bc. Trnku; 

 

Bc. Trnka - předtím se domlouvalo na návrhu Ing. Bartmana opět doplnění jako tomu 

bylo v bodě č. 3. Chtěl by se ujistit, že doplnění spočívá v tom, že stavění 

parkovacích domů nebude na úkor současného počtu parkovacích míst 

zdarma – ano, takto bylo odsouhlaseno; 

 

Ing. Březina - ano, přiklání se k tomu, aby se hlasovalo jako v bodě č. 3 – dnes pouze 

vzít na vědomí a uložit RMO 1 předložit projekt na příští zasedání ZMO 

1; 
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- vzhledem k tomu, že další přihlášení již do diskuse nebyli, zahájil 

hlasování, a to od konce – návrh Ing. Březiny (zůstal by bod I. Bere na 

vědomí, II. Schvaluje by vypadlo a II. by bylo Ukládá Radě MO Plzeň 1 

předložit projekt na příštím zasedání ZMO Plzeň 1). 

 

 

Hlasování o návrhu Ing. Březiny. 

12 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro návrh. 

11 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování – Ing. Bartman, Mgr. Brabcová, Mgr. Brabec,             

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

Ing. Stanková, pí. Šlajsová, Mgr. et Mgr. Šuma, 

p. Trampota, p. Uhlík, MBA, p. Výborný 

Návrh nebyl přijat. 

 

 

 

Mgr. Brabec - nyní budeme hlasovat o doplněném návrhu Ing. Ženíška (projekt 

neschvalovat, do ukládací části doplnit vrátit ÚKR MP k přepracování). 

 

Hlasování o návrhu Ing. Ženíška. 

6 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro návrh. 

11 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo proti návrhu - Ing. Bartman, Mgr. Brabcová, Mgr. Brabec,     

Ing. Kaňák, Ph.D., PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA, 

Ing. Stanková, pí. Šlajsová, Mgr. et Mgr. Šuma, 

p. Trampota, p. Výborný, p. Winkelhöfer 

5 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování – p. Kojzar, Bc. Ing. Kotora, pí. Štefanová, p. Vágner, 

pí. Vítovcová 

1 člen ZMO 1 nehlasoval – p. Uhlík, MBA 

Návrh nebyl přijat. 

 

 

 

Mgr. Brabec - poslední hlasování bude k původnímu návrhu, který bude rozšířen o to, co 

bylo řečeno: za podmínky, že při realizaci parkovacích domů bude vždy 

zachován současný počet bezplatných parkovacích míst v místě realizace 

parkovacího domu. (p. Kojzar ještě požádal o výměnu slova současný      

za minimální počet – bylo mu vyhověno). 

 

 

 

Hlasování o původním návrhu s doplněním Ing. Bartmana.  
12 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro návrh. 

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

Bc. Trnka, Mgr. Vozobule, Ing. Ženíšek 

5 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování – Bc. Ing. Kotora, pí. Šlajsová, pí. Štefanová,               

p. Vágner, pí. Vítovcová 

Návrh nebyl přijat. 
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 Usnesení č. 364 - schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 5) Kontrola plnění usnesení z 19. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

Mgr. Brabec  - k materiálu otevřel rozpravu a do diskuse vyzval p. Heřmana; 

 

p. Heřman  - chtěl by se zeptat na splnění usnesení, a to úkol č. 360/2017. Nikde 

v materiálech, ani v rámci veřejně dostupných zdrojů nenarazil na to, jak 

celý projekt dopadl. Jak se tedy na městském obvodu projekt ujal?; 

 

Mgr. Brabec  - předal slovo Bc. Tomašukové; 

 

Bc. Tomašuková  - pozdravila přítomné. Do projektu „Vlídné WC“ se zapojily celkem 3 

subjekty; 

 

p. Heřman  - zeptal se, zda - li by bylo možné je vyjmenovat konkrétně?; 

 

Bc. Tomašuková  - je to Saloon Roudná, Plzeň Severka Krijcos a předzahrádka Impuls; 

 

Mgr. Brabec - další přihlášení do diskuse již nebyli, a proto bylo přistoupeno 

k hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – pí. Štefanová 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 365 - schváleno 17 členy ZMO Plzeň 1 

7 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování 

Bod 6)     Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 

 

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

 

Mgr. Vozobule - první dotaz se týká usnesení č. 133, kdy byla podepsána smlouva se 

společností TPMC na obvodní zprávy na příští rok, což samo o sobě 

nepovažuje za šťastné, ale už se o tom opakovaně hovořilo i v rámci 

rozpočtu a podobně. Spíše by se chtěl zeptat na to, jestli existuje nějaká 

analýza dopadů této mediální činnosti. Tyto smlouvy jsme měli již             

i v minulosti, znovu je obnovujeme. Mohli by zastupitelé obdržet 

statistiku sledovanosti, případně mediálních dopadů? To je určitě 

podstatné při posuzování efektivity vynaložených finančních prostředků. 

Můžete si myslet, že je to hloupost, ale na druhou stranu je ideální, když 

je podloženo čísly, že není, nebo naopak. Pokud máme ještě nějakou 

takovou další smlouvu např. s TV ZAK (tuší, že v minulosti byla), tak 

požádal také rovnou o zpracování, abychom měřili všem stejným metrem 

– zhodnotit mediální dopad těchto smluv;   
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Mgr. Brabec - požádal úřad o zaznamenání, odpověď bude zaslána; 

 

Mgr. Vozobule - dále by se chtěl zeptat na dvě usnesení, která spolu souvisí – č. 140           

a 170/2017, týkají se dohod o partnerství v Klubu Jednička. První z nich 

je společnost BAGMASTER a druhá s Junikorn. V čem spočívá tato 

spolupráce?; 

 

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

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - spolupráce spočívá v tom, že obě firmy dávají určitou výši slevy             

na produkty, které poskytují. Vše je uvedeno na internetu. BAGMASTER 

jsou školní batohy a Junikorn poskytuje slevy na kurzy německého jazyka 

a tuší, že i na příměstské tábory. Tyto informace jsou uvedeny                

na webových stránkách městského obvodu; 

 

Mgr. Vozobule - je to tedy komerční záležitost s tím, že účastníci mohou využít slevy; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - a oni na oplátku mají možnost zveřejněného rozhovoru v Plzeňské 

Jedničce a na dveřích partnera je symbol projektu, kde na základě 

předložené členské karty klubu je možné získat slevu. Vše je podrobně 

vysvětleno na webových stránkách; 

 

Mgr. Vozobule - další dotaz má k usnesení č. 143/2017 – RMO 1 bere na vědomí,             

že společnosti OPTIMALLE trading vypovídá smlouvu na úklid budovy 

a zadává novou zakázku za 480 000 Kč bez DPH. Tu výpověď nám dali 

oni, nebo my jim? Chtěl by vědět nějaký kontext; 

 

Ing. Řežábová - výpověď jsme jim dali my, protože situace ohledně úklidu v budově je 

neúnosná. Kvalitu, kterou v rámci úklidu provádí, není možné přijmout; 

 

Mgr. Vozobule - těch 480 000 Kč je tedy roční výdej s tím spojený, jak předkládá; 

- dále by se chtěl zeptat na poslední věc, a to usnesení č. 186/2017, kde 

RMO 1 bere na vědomí zápis z jednání Likvidační komise pro 

vyřazování majetku a zápis z jednání škodní komise pro řešení škod       

na majetku konané dne 15. 5. 2017. V části schvaluje je 2., kde je 

napsáno, že RMO 1 schvaluje řešení škodní události dle návrhu v zápise 

z jednání škodní komise pro řešení škod na majetku, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a je uložen u originálu zápisu. Nicméně ani                    

na vyvěšených usneseních tato příloha nikde není a připadá mu poměrně 

nešťastné udělat usnesení s tím, že se odkazujeme zápis nějaké komise      

a na její návrh, aniž by kdokoliv mohl v tu chvíli vědět, co je podstatou 

řešení škodní události. To není nejšťastnější záležitosti. Minimálně tedy 

prosí o to, aby celá ta věc byla nějakým způsobem vyřešena, aby byli 
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minimálně zastupitelé seznámeni s problémem a jeho řešením. Usnesení 

v takové podobě nepovažuje za účelné a transparentní; 

 

Mgr. Brabec - požádal o doplnění. Předal informaci, že šlo o to, že jedna pracovnice 

úřadu ztratila Plzeňskou kartu; 

 

Mgr. Vozobule - ano, to je samozřejmě potřeba vyřešit. Jde mu o to, že pokud by se takové 

usnesení mělo opakovat, tak ho nepovažuje za šťastné; 

 

Mgr. Brabec - přislíbil, že úřad na to dohlédne, aby se to nestávalo; 

 

Mgr. Vozobule - byl by rád, kdyby zastupitelé mohli dostat zápis ze škodní komise; 

 

Mgr. Brabec - ano, to není problém. Požádal úřad o zaznamenání; 

- k dalšímu příspěvku vyzval p. Heřmana; 

 

p. Heřman - měl by dotaz k bodu č. 161/2017. Chtěl by se zeptat na toto – je určitě 

připravena smlouva, kde je popsáno, co za 366 900 Kč dostaneme. Je 

součástí smlouvy i řešení vybírání vstupu, nebo zda bude volný?; 

 

Mgr. Brabec - k odpovědi vyzval pí. Bachmannovou; 

 

pí. Bachmannová - ve smlouvě je uvedeno, že vstupné bude maximálně 25 Kč na osobu; 

 

p.Heřman - v tuto chvíli mu to stačí jako odpověď, že ví, že každý návštěvník bude 

platit vstupné 25 Kč. Bude tedy někde evidováno (aby se k tomu mohli 

zastupitelé dostat), kolik bylo prodáno vstupenek?. Ve chvíli, kdy to 

budeme vědět, kolik vstupenek bylo prodáno, budeme také vědět, kolik 

celá akce stála; 

 

Mgr. Brabec - teď to pochopitelně nevíme, informaci dodáme, čísla doplníme – požádal 

úřad o zaznamenání; 

 

Ing. Řežábová - řekla, že my můžeme dodat smlouvu, ale nejsme schopni dohledat, kolik 

bylo prodáno vstupenek, to nám nikdo neřekne a ve smlouvě to 

pravděpodobně také nebude; 

 

Mgr. Brabec - podíváme se na to. Smlouvu pochopitelně zašleme a odpovíme; 

 

p. Heřman - netrvá na tom, aby smlouvu dostal. Může se zastavit na úřadě do ní pouze 

nahlédnout, ale pokud zde bude někdo vybírat vstupné a ještě na akci 

dostane takový objem finančních prostředků, tak by pro nás mělo být 

podstatné (a dále se od toho odvíjet), jestli obvod nedal moc finančních 

prostředků; 

 

Mgr. Brabec - přislíbil, že to osobně zjistí a odpoví; 
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p. Heřman - ještě by se chtěl vrátit k něčemu, co s tímto souvisí. V minulosti zde bylo 

několikrát řešeno, jak přínosné je pořádat tyto jednotlivé akce                  

na městském obvodě. P. starosta si zde nedávno postesknul, že zastupitelé 

na tyto akce nechodí, a proto si vzal jeho slova k srdci a pokusil se          

na akce chodit. Jako příklad uvede Pouť u andělíčka, návštěvu v parku      

U Bazénu a Den Bolevce. Z těchto akcí měl pocit, že zájem, který o ně 

byl na začátku, postupně opadl. Možná je to tím, že akcí je opravdu tolik, 

že to pro lidi už není takový svátek, aby tam dorazili. Možná by tedy stálo 

za zvážení, zda pořádat tolik akcí. Neměla by se rada zabývat nějakou 

koncepčností a pořádat například 4 větší akce za rok, aby byly na nějaké 

úrovni? To je pouze jeho pohled. V souvislosti s tím se musí zároveň 

zeptat na pořádání Afrického safari. Za 267 695 Kč – co mohou obyvatelé 

za tyto peníze čekat, že sem p. Rossi přiveze slona? Nebo nějaké 

Afričany, což by v dnešní době už nebyl takový problém? Co zde za ty 

peníze bude? Opět zde vyvstává stejná otázka – bude se zde nějakým 

způsobem vybírat vstupné?; 

 

Mgr. Brabec - na akci Africké safari se žádné vstupné vybírat nebude. Rozpočet 

můžeme samozřejmě zaslat, je součástí smlouvy;  

 

p. Heřman - v tomto případě by tedy smlouvu chtěl, a to včetně připraveného 

rozpočtu; 

 

Mgr. Brabec - požádal úřad o zaznamenání požadavku p. Heřmana; 

 

p. Heřman - tohoto bodu by chtěl využít ještě k diskusi nad jednou otázkou. Ví,           

že zastupitelstvo svolává starosta. Čekal, že vzhledem k tomu, že bylo 

využito slova zpravidla a místo na 17:00 bylo dnešní zasedání ZMO 1 

svoláno na 15:00, odpověď, proč tomu tak je. Kolega Trnka už se v reakci 

na pozvánku na to ptal e-mailem. Chtěl by se tedy zeptat, proč tak            

p. starosta mimořádně učinil?; 

 

Mgr. Brabec - tento dotaz pochopitelně očekával, a proto o tom nehovořil na začátku. 

Mnohým to individuálně vysvětloval. Zhruba před dvěma lety se zde 

hlasovalo o tom, od kdy bychom chtěli zahajovat zasedání ZMO 1. Těsná 

většina zastupitelů odhlasovala od 17:00 s tím, že se občané nemohou      

od 14:00 (od kdy se předtím zasedalo) zúčastňovat, protože jsou ještě 

v práci. A tak se dva roky chodilo od 17:00 a bylo tu méně občanů, než je 

dnes, když je to od 15:00. Během těchto dvou let za ním chodili jednotliví 

zastupitelé jak z koalice, tak z opozice s tím, že by bylo rozumné svolávat 

zastupitelstvo dříve. Mezi 14 a 17 hodinou je prostředek zhruba 15:30,      

a proto si dovolil svolat toto zastupitelstvo na 15:00. Dnes o tom hovořili 

i na koaličním klubu. Bude učiněna jedna věc – každému zastupiteli dáme 

možnost se vyjádřit k tomu, od kolika hodin by si představoval svolávat 

začátek zasedání ZMO 1 a z toho se následně udělá průnik. Podle 

dosavadních slovních komunikací se domnívá, že 15:00, 15:30 bude 

ideální; 
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p. Heřman - registruje to jako odpověď, nicméně se na to pokusí také reagovat. Dle 

jeho názoru se účast občanů na zasedání odvíjí také od programu. To,         

že byly na dnešní zasedání zařazeny do programu bodu, které se týkaly 

regenerací sídlišť Košutka a Vinice, tak chápe, že i na základě 

předcházejícího veřejného projednání, očekával, že to lidi přitáhne. Takto 

by to nesrovnával a nestavěl odůvodnění na tom, že od 15:00 přijde více 

občanů, než od 17:00; 

 

Mgr. Brabec - sám si statistiky účasti občanů studoval. V minulém roce, když se 

projednával rozpočet, tedy dle jeho názoru jeden z nejdůležitějších 

materiálů v roce, tak se účastnili dva občané, přičemž jeden z nich 

v průběhu jednání odešel. Je to tedy věc k diskusi. Sám se nechce přít, 

chce najít kompromis; 

- k dalšímu dotazu vyzval Mgr. Jehličkovou; 

 

Mgr. Jehličková - chtěla by se zeptat na usnesení č. 169/2017, kdy rada projednala změnu 

zajištění prázdninového provozu v MŠ. V červenci bude prvních 15 dnů 

otevřeno ve všechno školkách a v srpnu posledních 15 dní taktéž. Již tady 

avizovala, že nepovažuje za šťastné, aby byly otevřeny všechny MŠ 

v době prázdninového provozu, protože si myslí, že provozní náklady 

budou vysoké. Naproti tomu množství dětí zde umístěných bude malé. 

Chtěla by poprosit pí. místostarostku, aby na první zasedání ZMO 1 po 

prázdninách připravila informativní zprávu o počtu umístěných dětí 

v jednotlivých mateřských školkách; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - odpověděla, že informativní zprávu připraví; 

 

Bc. Trnka - měl by ještě jeden dotaz, nebo spíše připomínku v Africké ZOO, tedy 

safari. Pokud si dobře vzpomíná, tak k těmto akcím bývaly informativní 

zprávy, co je předmětem akce, jaký je plán, což tentokrát nenašel. Možná, 

že by informovanosti zastupitelů prospělo, kdyby k tomu informativní 

zpráva mohla být, protože přes 266 000 Kč je již poměrně vysoká částka; 

 

Mgr. Brabec - konstatoval, že pochopitelně bude rozeslána pozvánka na tuto akci             

i s programem, jak je zvykem; 

 

Bc. Trnka - další dotaz by měl k bodu č. 174, kde se jedná o dosud nevyměřenou část 

pozemku – jak je velká? Kolik metrů to je?; 

 

Mgr. Brabec - nejsme schopni nyní odpovědět, připravíme písemně; 

- k dalšímu příspěvku vyzval p. Winkelhöfera; 

 

p. Winkelhöfer - pozdravil přítomné. Chtěl by zde reagovat na to, co zde již bylo řečeno      

a co podporuje jeho myšlenku, jestli akcí není skutečně mnoho. Vidí,      

že se tím nezabývá tedy sám, proto apeloval na p. starostu, abychom se 
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touto záležitostí mohli více zabývat. Svolat nějaké grémium, které by 

k této věci mohlo diskutovat – napadá ho buď kontrolní výbor, nebo 

možná ještě lépe dotační komise, v níž jsou zastoupeny všechny strany. 

Navrhoval by se na toto téma mimořádně sejít a pobavit se o tom, zda 

skutečně do této oblasti nedáváme příliš finančních prostředků; 

 

Mgr. Brabec - tuto výzvu si poznamenal; 

- dále předal slovo Mgr. Vozobule; 

 

Mgr. Vozobule - aby tedy pochopil důsledek potenciální změny času jednání ZMO 1. 

Předkládá, že dojdeme – li k jinému závěru, než je 17:00, tak bude 

předloženo usnesení tomuto zastupitelstvu; 

 

Mgr. Brabec - proč?; 

 

Mgr. Vozobule  - protože zastupitelstvo se usneslo, že to bude zpravidla 17:00, tzn.,           

že všechny výjimky do konce volebního období budou potvrzovat 

pravidlo? 

 

Mgr. Brabec - podle zákona o obcích svolává zastupitelstvo starosta. Tady sám řekl,      

že se bude snažit vyjít maximálně vstříc. Znovu opakuje, není to otázka 

užšího vedení obvodu – starosty, místostarostů a předsedů výborů            

– půjdou sem klidně o půlnoci. Je to otázka těch, kteří sem chodí při své 

práci. Uděláme mezi zastupiteli průzkum a potom oznámíme, v kolik 

hodin bude zastupitelstvo svoláno. To, co jsme zde před dvěma lety 

hlasovali, tak bylo pouze orientační a také to zde říkal. Domníval se,       

že 17:00 sem přivede výrazně větší počet občanů do tohoto sálu, ovšem 

se tak nestalo; 

 

Mgr. Vozobule - pak by ho v tomto kontextu zajímalo, kolik usnesení ZMO 1 bylo 

orientačních v tomto volebním období? To mu připadá jako zvláštní 

záležitost. Pokud by to nebylo formální usnesení, pokud by se pouze bral 

na vědomí návrh toho, že je nejčastější volbou, že chceme 17:00               

– můžeme se o tom bavit, ale v momentě, kdy to proběhlo usnesením 

zastupitelstva, tak by bylo vůči zastupitelstvu minimálně slušné 

navrhnout zrušení tohoto usnesení; 

 

Ing. Březina - je stejného názoru. Ano, zákon o obcích říká, že svolává starosta, ale 

jestliže zastupitelstvo jednou odhlasovalo, že se bude zpravidla svolávat 

na 17:00, pak je slušností buď usnesení zrevokovat, nebo se usnesením 

řídit. Usnesení zastupitelstva je trochu více; 

 

Mgr. Brabec - domnívá se, že by se p. zastupitel mohl o tomto poradit s právníky.         

Za jeho názor mu poděkoval; 

- k dalšímu příspěvku vyzval Ing. Ženíška; 
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In. Ženíšek - chtěl by se zeptat asi nejspíše pí. tajemnice, jestli je to opravdu tak 

problematické, aby tady vedoucí odborů seděli řekněme do 19:00. Nedá 

se vybrat nějaké náhradní volno? Je to pro ně opravdu taková zátěž, že je 

to důvodem pro to, aby se zasedání nemohli zúčastnit občané, protože 

většina z nich je v pracovním procesu a 15:00 je pro ně nereálné. Sám        

za sebe by se přikláněl minimálně k 16:00, když už ne 17:00 a požádal      

o vyjádření pí. tajemnici, jestli je nepřekonatelný problém, aby tady 

úředníci vydrželi do 19:00; 

 

Mgr. Brabec - odpověděl, že pí. tajemnice se samozřejmě může vyjádřit, ale sám může 

říci, že tato změna není kvůli úředníkům; 

 

Ing. Ženíšek - potom už tedy neví, kvůli komu to je; 

 

Mgr. Brabec - zde již říkal, že je to návrh jednotlivých zastupitelů, kteří ho několikrát 

kontaktovali s tím, že nebyl splněn cíl, že by sem po 17:00 chodilo 

podstatně více občanů. Dokonce jich chodilo méně nebo stejné množství 

jako od 14:00. Proto se rozhodl k tomuto kroku. Možná to bylo nešťastné, 

možná to můžeme považovat za jakýsi průzkum, že se o tom tady 

můžeme bavit. Zopakoval, že to není kvůli úředníkům; 

 

Ing. Ženíšek - v tom případě by kolegům řekl, že důvod toho, že sem lidé nechodí, je,   

že se neberou v úvahu jejich náměty a připomínky, a proto rezignovali. 

Pravidelně sem chodil jeden člověk. Když zde vznesl námitku, aby se 

neplatila pokuta ÚOHS  z peněz občanů, aby se řádně vyšetřila, tak         

na něho všichni koukali a nakonec se odhlasovalo, že se z peněz občanů 

zaplatí. Ten člověk sem logicky od té doby nepřišel, protože to je 

zbytečné. Pokud bychom nevystupovali arogantně, brali bychom            

na vědomí námitky lidí, odpovídali jim, snažili se jim vyhovět, tak by 

sem dle jeho názoru chodili. Samozřejmě pokud jsou v pracovním 

procesu, tak sem v 15:00 nepřijdou; 

 

Mgr. Brabec - na to reagoval, že kdo z nich dvou se zde chová arogantně, to ať si 

zodpoví všichni ostatní. Stejně tak si mohou odpovědět na to, kvůli komu 

sem lidé nechodí; 

- k dalšímu dotazu vyzval Mgr. Jehličkovou; 

 

Mgr. Jehličková - ještě by se chtěla zeptat na to, na co tu již narazili kolegové. Umí si 

představit akce, které jako obvod podporujeme – Carmina Burana, 

Prázdniny na Boleváku, ale pořád neví, co si má představit pod pojmem 

Africké safari. Je tu někdo kompetentní, kdo by jí odpověděl, o jakou akci 

se jedná, kde se bude konat, co bude její náplní?; 

 

Mgr. Brabec - bude se jednat o třetí akci po světadílech (vloni to byly 2 světadíly), bude 

se to konat na Šídlováku a v přilehlých lesích. Je to akce pro děti, na níž 

dostanete pozvánku s celým programem, jak je zvykem. Pozvánky se 

posílají tradičně asi týden předem, tentokrát doplníme ještě i smlouvu; 
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PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

 - chtěla by také zareagovat na diskusi k začátku zasedání, protože by byla 

ráda, kdyby zde zaznělo i stanovisko jejich klubu, neboť oni byli ti, kteří 

navrhovali posun na 17:00, aby se jednání mohli účastnit obyvatelé 

obvodu. Jednání zastupitelstva vnímají jako veřejnou službu. Jsme 

placeni z peněz daňových poplatníků, a tudíž se domnívají, že by měla 

být zvolena taková hodina, aby se obyvatelé obvodu mohli                       

na zastupitelstvo přijít podívat. Nechápou to tak, že hned od začátku 

očekávali, že zde budou davy, ale už jen pouze to, že obyvatelé tu 

možnost mají, považují za službu veřejnosti; 

 

p. Kojzar - pokud si pamatuje, tak to skutečně bylo z toho důvodu, aby sem chodili 

občané a mohli se vyjádřit. Požádal pí. tajemnici, aby přílohou dopisu, 

který se bude posílat zastupitelům, aby se vyjádřili, mohl být přehled 

účasti občanů na zasedáních za uplynulé dva roky. Za sebe říká,               

že osobně mu je to jedno. Když se rozhodl kandidovat, tak počítal s tím, 

že jako zvolený zastupitel může na zastupitelstvo chodit i v 11:00, nebo 

v sobotu či v neděli. Myslí si, že zastupitelstva nejsou tak často, nejsou 

každý měsíc, dopředu jsou schvalována, takže by si měl každý dokázat 

zařídit volno. Občany zde samozřejmě uvítá, ale oni sem stejně nechodí. 

Když se postaví do role pí. tajemnice, tedy zaměstnavatele – tak zasedání 

jsou ve středu a úředníci také mají svoji práci, než aby zde potom seděli 

do večera, když to není nutné. Pokud by sem občané chodili, tak s tím 

nemá problém – nechodí sem. Proto požádal o doplnění této přílohy; 

 

p. Výborný - kolega p. Kojzar vystihl jeho myšlenky, ale chtěl by ještě reagovat          

na pí. místostarostku – ano, děláme to pro občany. Jestli je pro ně brzo    

ve 14:00, v 16:00 také, dnes dělá mnoho lidí do 17:00, tak uděláme 

nějaký průnik, nebo si tady odsouhlasíme, aby to bylo od 19:00. Ať tedy 

vyhovíme všem občanům, aby sem mohli po zaměstnání všichni přijít; 

 

Bc. Ing. Kotora - chtěl by se pouze zeptat, zda k tomuto bodu budeme dnes hlasovat, 

protože pokud ne, tak by bylo možná dobré tím teď neztrácet čas a vrátit 

se k tomu až potom, co bude připraven a rozeslán všem dopis i se zde 

zmíněnými podklady, kluby se domluví na svých stanoviscích a potom se 

o tom bude na zastupitelstvu hlasovat. Buď se to obnoví, vrátí zpátky 

nebo posune, ale teď bychom mohli dále dělat svoji práci; 

  

Mgr. Brabec - konstatoval, že další přihlášení do diskuse již nebyli, a proto zahájil 

hlasování k tomuto bodu. 

 

Usnesení bylo schváleno 17 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

Bc. Ing. Kotora, Bc. Trnka, Mgr. Vozobule,        

Ing. Ženíšek 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 366 - schváleno 22 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 zdržel hlasování 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 7)       Zpráva o činnosti Mgr. Miroslava Brabce, starosty MO Plzeň 1 

 

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

 

p. Heřman - poděkoval za udělení slova a se chtěl by se zeptat na 10. 4. 2017                

– předávání cen vítězům fotografické soutěže vyhlášené v Plzeňské 1. 

Kdo ty ceny věnoval?; 

 

Mgr. Brabec - obvod; 

 

p. Heřman  - asi to nepochopil, to byla fotografická soutěž v novinách, které 

vydáváme?; 

 

Mgr. Brabec - podivil se, že p. zastupitel nečte obvodový oběžník; 

  

p. Heřman - ptá se na to z jednoho prostého důvodu – již několikrát zde upozorňoval 

na to, že na Bílé Hoře Plzeňská Jednička není doručována, tak se nelze 

divit, že to nečetl. Zastaví se tedy na úřadu, do zpravodaje nahlédne, aby 

byl informovaný; 

 

pí. Vítovcová - v této souvislosti doplnila, že na Roudnou zpravodaj také nechodí; 

 

Mgr. Brabec - odpověděl, že jsme o tom slyšeli a jak zde bylo řečeno, tak oběžník je 

možné si vyzvednout na úřadě; 

 

p. Heřman - dále by se chtěl zeptat na 13. 4. 2017 – jednání s p. Strohschneiderem      

na téma pronájem zábavních atrakcí. To už budeme pořádat i poutě, že si 

budeme pronajímat zábavní atrakce?; 

 

Mgr. Brabec - když píše tyto zprávy, tak v nich záměrně zveřejňuje podobné schůzky,    

na které se p. zastupitel nebo někdo jiný zeptá, takže to uhádl správně. 

Tento pán přišel nabídnout, že by dělal jakési atrakce, ale pochopitelně 

z finančních a jiných důvodů mu to nevyšlo. Alespoň zastupitelé vidí,      

že před nimi nemá tajnosti;  

 

p. Heřman - si dovolil mít na celou věc jiný názor; 

 

Mgr. Brabec - ano, to tak bývá. Někdo si myslí, že to tak není, že musí mít všichni 

stejný názor. Společnost je naopak taková, že musí mít lidi různý názor; 

 

p. Heřman - jednání s pí. Soukupovou z Centra na podporu integrace cizinců pro 

Plzeňský kraj. Čeho se to jednání týkalo?; 
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Mgr. Brabec - pí. Soukupová přišla seznámit s tím, co toto centrum pro cizince 

připravuje. Dělají zajímavá školení, vydávají brožury, zabezpečují 

tlumočnické služby. Tuto paní zná již z doby, kdy působil na kraji, a nyní 

doplnila, že rozšiřují své služby a že by občas poskytli nějaké informace 

obyvatelům našeho obvodu; 

 

p. Heřman - v této souvislosti by se ještě zeptal, o jaké cizince se jedná? To jsou 

cizinci, kteří dlouhodobě žijí na území naší republiky, nebo jde o cizince 

zaměstnané na Borských polích nebo přes agentury? Nebo o koho se 

konkrétně jedná?; 

 

Mgr. Brabec - jsou to například i univerzitní profesoři. Cizinci – to slovo vyjadřuje,       

že se jedná o obyvatele jiného státu, než je Česká republika. Toto centrum 

je zaměřeno na podporu integrace cizinců, protože vyspělé státy to takto 

dělají. Pokud sám ví, tak je zde například mnoho lidí mluvících rusky, 

takže nabídl, že by někdo z KSČM mohl přijít tlumočit; 

 

p. Heřman - na to reagoval, že p. starosta může třeba hned požádat p. poslance 

Valentu, který umí rusky velmi dobře; 

 - dále dne 7. 5. 2017 – tohoto bodu by chtěl využít k tomu, aby nejen          

p. starostovi poděkoval od organizátorů, kteří tuto akci za podpory 

městského obvodu pořádali. Měl to tu od nich vyřídit, takže tak činí, aby 

zde nevyjadřoval pouze kritiku. K poděkování se připojil; 

 - dále ze dne 10. 5. 2017 – jednání s pí. Bradovou na téma umístění sochy 

Králíka na obvodě; 

 

Mgr. Brabec - pí. Bradová byla jednou z těch, kterým se socha Králíka nelíbila, takže ho 

přišla po dvou letech navštívit a odcházela s tím, že se jí socha líbí – to je 

přesvědčovací schopnost starosty; 

 

p. Heřman - v tom případě p. starostovi pogratuloval; 

 - poslední dotaz by měl k 29. 5. 2017, kdy se p. starosta zúčastnil 

výběrového řízení na nového velitele OS MP Lochotín. Předpokládá,       

že ten původní velitel skončil, nebo byl odvolán (tuto možnost starosta 

potvrdil)? Bylo by možné vědět, v jakém stádiu je nyní tato volba?; 

 

Mgr. Brabec - nový velitel – p. Landsmann nastoupil od 1. 6. 2017; 

- k dalším příspěvkům do diskuse vyzval Ing. Březinu; 

 

Ing. Březina - chtěl by se zeptat na 10. 4. 2017 – jednání s p. Čechurou na téma akce 

v Bolevci. Sám se účastnil akce v Bolevci při odhalení památníku při 

výbuchu muničky, kde p. starostu neviděl, ale jako zástupci Boleveckých 

rodáků zde byli jiní lidé. Jak to tedy je? P. Čechura stále ještě spolek 

zastupuje?; 

 

Mgr. Brabec - chtěl by pouze připomenout, že ve ŠKODA JS na slavnostním odhalení 

památníku nemohl být, protože zasedalo Zastupitelstvo města Plzně, 
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hlasovalo poměrně důležité body a na tomto jednání bylo méně lidí. Mši       

a vzpomínkovou akci rodáků na hřbitově již stihl. P. Čechura byl 

poměrně dlouhou dobu starostou Boleveckých rodáků a zřejmě se nudí     

a připravuje Bolevecký masopust na návsi; 

 

Ing. Březina - vzhledem k tomu, že p. starosta tady rád poučuje, tak by si dovolil          

k 9. 5. 2017 jednu maličkost. P. starosta zde s velvyslancem Ruské 

federace na recepci hovořil rusky, nebo měl tlumočníka? Pokud si je 

vědom, tak tady na ústředním hřbitově jsou pochovaní také ruští vojáci, 

byl tady pietní akt, byl tam konzul Ruské federace z Karlových Varů         

a tam nikoho z partaje p. starosty, ani jeho samotného neviděl; 

 

Mgr. Brabec - čas, kdy se to konalo, tak byl poměrně nevhodně zvolený, ale on sám se 

pravidelně zúčastňuje akcí na ruské či americké ambasádě. Teď v květnu 

to bylo ruské velvyslanectví. S ruským velvyslancem se zná, dali si spolu 

vodku a šli dál; 

- k dalšímu dotazu vyzval Mgr. Jehličkovou; 

 

Mgr. Jehličková - chtěla by se zeptat na dva body z programu p. starosty: 15. 5. 2017, kdy 

bylo jednání s pí. Šikovou, ředitelkou Centra Hájek, a potom                    

na 19. 5. 2017 – jednání s pí. Bauerovou z Metropolitní univerzity           

na téma představení studijních programů dovzdělávání zaměstnanců         

a bezplatné přednášky. Při té příležitosti by ještě smekla před 

přesvědčovacími schopnostmi p. starosty, kdy přesvědčil pí. Bradovou 

během návštěvy o tom, že se jí vlastně socha Králíka líbí. Zároveň by 

ještě chtěla pogratulovat sdružení ProCit za získání ocenění Aplaus 2017; 

 

Mgr. Brabec - ano, toto již také osobně udělal; 

- pí. Šikovou zná léta. Centrum poměrně významně posunula a přišla mu 

představit svoji další vizi a především poděkovat za účast v březnu         

na Roudné a v centru; 

- pí. Bauerová je politoložka a velice ho překvapila. Přišla představit své 

programy, které dokonce nabízí ve spolupráci s místní správou i pro 

veřejnost zdarma za účasti poměrně renomovaných politiků, sociologů 

atd. Jedním z těch témat je například internetová bezpečnost, role a úloha 

emigrace a migrantů v Evropě atd. Jsou to velice zajímavá témata. 

Domluvili se, že po prázdninách si sednou a připraví cyklus 2 – 4 

přednášek zde na Lochotíně, možná v L – klubu, možná v TOTEMU pro 

veřejnost i pro zaměstnance;  

- k dalšímu příspěvku vyzval Bc. Ing. Kotoru;  

 

Bc. Ing. Kotora - má jen jeden dotaz, byť to bude vypadat divně, protože má pocit, že tady 

jsou příspěvky, jako by se na obvodě či v našich životech nedělo nic 

pozitivního, a proto by se chtěl zeptat na bod z 26. 4. 2017 – setkání 

s oceněnými plavci klubu Slavia VŠ Plzeň; 
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Mgr. Brabec - ano, to bylo velice příjemné setkání, kterého se zúčastnil i kolega        

Uhlík, MBA v obřadní síni ÚMO 1. Vždy vybíráme sportovce či lidi, 

kteří se něčím zajímavým vyznamenají a zapíší do historie. Sportovcům 

se podařilo hodně, a tak jim bylo poděkováno a posezeno s nimi               

(s vedením i s plavci); 

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

 

Usnesení bylo schváleno 22 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – p. Výborný 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 367 - schváleno všemi 24 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 8) Zpráva o činnosti PhDr. Ivany Mádlové, Ph.D., MBA, 1. místostarostky MO 

Plzeň 1 

 

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

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA  

-  otevřela rozpravu, do níž vyzvala Mgr. Jehličkovou; 

 

Mgr. Jehličková - poděkovala za udělení slova a chtěla by se zeptat na bod z 10. 4. 2017       

– jednání k problematice přijímání a začleňování dvouletých dětí              

do mateřských školek. Jak jsou naše mateřské školky připraveny             

na dvouleté děti?; 

 

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA  

- na dotaz může odpovědět takto: naše mateřské školky zatím na dvouleté 

děti připravené nejsou, proto jsme s předstihem vyvolali jednání               

a v současné době spolupracujeme s ředitelkami MŠ na tom, aby alespoň 

ve vybraných MŠ jsme začali co nejdříve doplňovat vybavení tak, aby 

mohly být přijímány dvouleté děti, neboť poptávka rodičů těchto dětí je; 

 

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

o připravení hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno všemi 24 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 368 - schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 9) Zpráva o činnosti Jiřího Uhlíka, MBA, místostarosty MO Plzeň 1 
 

Mgr. Brabec - předal slovo p. Uhlíkovi, MBA; 
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p. Uhlík, MBA - pozdravil přítomné a požádal o příspěvky do diskuse; 

 - k prvnímu dotazu vyzval Mgr. Jehličkovou; 

 

Mgr. Jehličková - chtěla by se zeptat na jednání z 5. 4. 2017 s Ing. Tolarovou                        

a Ing. Hrdličkovou na téma řešení úprav skalního masivu u Košuteckého 

jezírka. O čem bylo toto jednání?; 

 

p. Uhlík, MBA - jistě všichni víme, že se ze skalního masivu utrhl kámen a SVS MP 

připravuje sanační řešení, které by zabránilo tomu, aby voda tekla           

do skalního masivu a dále ho přes zimu roztrhávala. Sám by byl rád, 

kdyby v rámci tohoto řešení došlo k rekonstrukci komunikace na staré 

Karlovarské, takže se snažil tu část zapojit do řešení úprav ohledně 

skalního masivu. Zatím však neúspěšně;   

 - k dalšímu dotazu vyzval p. Heřmana; 

 

p. Heřman - chtěl by se zeptat na jednání z 22. 5. 2017 – ve věci povolování vjezdu 

vozidel do sídliště Košutka, Bolevec, Lochotín a Vinice. Zajímalo by ho, 

jakou délkou to bude označeno; 

 

p. Uhlík, MBA - je přesvědčen, že vozidla budou ohraničena délkou 5 m. Předpoklad je,     

že by to v letošním roce mohlo být osazeno při vjezdech do sídlišť. 

Jednáním se nám podařilo změnit stanovisko Odboru dopravy MMP; 

 - k dalšímu dotazu vyzval Bc. Trnku; 

 

Bc. Trnka - ještě chvíli přemýšlel nad tou délkou 5 m, to znamená, že se to celkem 

dotkne dodávek a řemeslníků, kteří pojedou něco v domě někomu dělat? 

Požádal, aby mu byla tato situace trochu osvětlena; 

 

p. Uhlík, MBA - týká se to nákladních automobilů s délkou větší než 5 m. Jedná se nám    

o to, že malé pickupy řemeslníků nebo aut, která jsou provozovaná jako 

nákladní, tak nám nevadí, protože zabírají pouze jedno parkovací místo. 

Jedná se nám o vozidla, která zabírají více parkovacích míst, částečně         

o chodník. Proto jsme to omezili délkou 5 m a týká se to parkování. 

Netýká se to toho, když sem řemeslník přijde něco rekonstruovat. To se 

pohybuje v jiném režimu, stejně tak zásobování je v pořádku; 

 

Mgr. Brabec - nikdo další se již do diskuse nepřihlásil, proto zahájil hlasování.  

 

Usnesení bylo schváleno 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 369 - schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 10)  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 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 370 - schváleno 21 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali 

Bod 11)  Zpráva o činnosti Mgr. Štěpána Krňoula, předsedy Finančního výboru 

Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

Mgr. Brabec - dovolil si předložit zprávu za p. předsedu finančního výboru, který je      

na dovolené, kterou dlouhodobě avizoval. Žádní přihlášení však             

do diskuse nebyli, proto nechal Mgr. Brabec zahájit hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 21 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

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

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 371 - schváleno 21 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 hlasoval proti návrhu 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali 

Bod 12)  Vyřízení písemné interpelace člena Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

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

 

Ing. Ženíšek - s odpovědí je vrcholně nespokojený, protože se dozvěděl, že ZMP jedná     

o prodeji na základě usnesení RMO 1 z roku 2012, kdy zde opakovaně 

upozorňoval, že v té době byla snaha o vytunelování pozemku okolo 

Impulsu, aby se zde mohly postavit polyfunkční domy. Byli oficiálně 

najati architekti, kteří za 300 000 Kč na veřejném projednání předkládali 

záměr vytunelování pozemků. Vidí, že se v tom opravdu pokračuje, že se 

pozemky chtějí prodat a umožnit vlastníkovi, aby zde dále zkapitalizoval 

majetek, který zde má. Toto je pro něho vrcholná zločinnost. Podle něho 
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je hanba, že p. starosta hlasoval záměr na ZMP, i když neprošel. Jistě pro 

Vás nebude překvapením, že pokud to do ZMP znovu přijde a bude to 

schváleno, tak podá trestní oznámení; 

 

Mgr. Brabec - odpověděl, že nebude. Bude to již po několikáté; 

- k dalšímu příspěvku vyzval Mgr. Vozobule; 

 

Mgr. Vozobule - chtěl by pouze prozradit p. zastupiteli Ing. Ženíškovi, že je to                  

na programu ZMP v příštím týdnu. Koalice, která v minulém případě 

nenašla většinu ZMP, nemá usnesení, tak se rozhodla, že to bude tlačit,      

a teď předpokládá, že ji mít bude, to jen pro informaci. Oba body, které 

neprošly, tak budou v ZMP příští týden; 

 

Mgr. Brabec - udělil slovo Mgr. Zarzyckému; 

 

Mgr. Zarzycký - teď zde bude hovořit jako předseda Kontrolního výboru ZMP.               

Ing. Ženíšek mu posílal dotaz na ZMP, odpovídal mu. Máme před další 

odpovědí, protože dotaz byl opakován. Chtěl by pouze říci, že klub hnutí 

ANO vyjádřil k tomuto tématu svůj názor hlasováním na ZMP a možná 

právě proto ten bod neprošel; 

 

Mgr. Brabec - k druhému příspěvku v rámci tohoto bodu vyzval Ing. Ženíška; 

 

Ing. Ženíšek - poděkoval hnutí ANO za hlasování proti návrhu, přesto opět požádal, 

protože si myslí, že je tam nutná směna pozemku, která ani nebyla 

předmětem usnesení RMO 1 v roce 2012. Domnívá se, že pozemek, který 

je v ulici Úněšovská, tak vůbec nesouvisí se západním okruhem, jak se to 

odůvodňuje. Myslí si, že je zřetelné, že je to otázka vytunelování. My ho 

jistě na západní okruh nepotřebujeme. Požádal p. předsedu, aby se 

z tohoto hlediska podíval na jeho supliku. Navíc tady je prokazatelná 

zločinná činnost bývalého vedení obvodu, když v roce 2012 přijalo 

usnesení, že by se prodávaly pozemky pro plnění občanské vybavenosti 

nebo účely občanské vybavenosti Impulsu. Když se toto odsouhlasilo, tak 

dali souhlas k tomu, aby se pozemky prodávaly s tím, že se tam budou 

budovat polyfunkční domy. Majetek se zde s majetkem města nějakým 

způsobem zastaví bytovými domy. Prosil by tedy o odpověď kontrolního 

výboru, protože avizuje, že na to bude podávat trestní oznámení, takže by 

k tomu chtěl mít komplexní podklady; 

 

Mgr. Brabec - již upozornil na to, že si invektivy p. zastupitele sčítá a už to přesáhlo 

nějakou mez, proto se zítra poradí s právníkem, co s tímto poměrně 

úchylným jednáním dělat; 

- k dalšímu příspěvku vyzval p. Kojzara; 

 

p. Kojzar - chtěl by se zeptat Ing. Ženíška, kdo to tuneluje? Dneska už asi po 

šestnácté tady slyšíme o tunelování. Kdo to tedy tuneluje? Mohl by být       

p. zastupitel konkrétní – my tady, rada, město? Nemá rád toto obecné 
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nařčení. Opravdu by ho toto zajímalo. Je on tím, kdo to tady tuneluje? 

Pokud se tady bude podávat nějaké trestní oznámení, tak by chtěl 

odpovědět, kdo to tady tuneluje; 

 

Ing. Ženíšek - může mu poskytnout kopie trestních oznámení, pokud to dále nebude 

šířit, protože státní zastupitelství nechce, aby se o tom dále rozšiřoval, ale 

soukromě je může poskytnout. Většinou směřují na p. starostu                  

a p. Uhlíka, MBA. Domnívá se, že je pokrytecké, co tu bylo řečeno. 

Tunelování začalo v době, kdy ODS ovládla číšnická mafie. Po roce 2002 

začalo tunelování městského majetku a ČSSD se k tomu bohužel časem 

připojilo a svojí lhostejností nebo přímým napomáháním dochází 

k tunelování s i Vaším přispěním. Čili když tady hlasujete, nebo když se 

hlasuje v radě obvodní, tak přispíváte k tomu, že se pozemky na sídlištích 

tunelují. Potom jsou samozřejmě i další kauzy na úrovni města, 

exemplární příklad je parkovací dům Rychtářka - za 400 milionů             

se postavilo 400 parkovacích stání, to znamená, že město si tam koupilo 

jedno parkovací místo za milion Kč. Ani ten největší magor by si 

nekoupil parkovací stání za milion, město si jich tam koupilo 400. 

Takových případů je více, ale to je na městě. Tady na obvodě je to 

vyloženě otázka číšnické mafie a spolupráce hlavně ČSSD nebo její 

lhostejnost při tunelování; 

 

Mgr. Brabec - už se k tomu nebude dál vyjadřovat. S Ing. Ženíškem měl osobní 

zkušenost během kampaně v roce 2014, kdy si zcela legálně obsadil       

na politický meeting prostor u Družby. P. Ing. tam přišel, rozbalil tam 

nějakou marginální záležitost, takový stánek a přímo vedle stánku ČSSD 

tam propagoval Úsvit T. Okamury. Teď je zvědav, co p. Ing. Ženíšek 

bude dělat dalšího; 

- k dalšímu příspěvku vyzval p. Kojzara; 

 

p. Kojzar - chtěl by se všem přítomným omluvit, protože to na tuto půdu nepatří, ale 

musí reagovat. Chtěl by vědět, jestli to, co p. Ing. Ženíšek řekl, tak myslí 

vážně? Doufá, že je pořizován zvukový záznam, protože na začátku to 

bylo avizováno, a že bude k dispozici. Sám je tady první volební období, 

všem se tedy omlouvá za voji politickou nezkušenost a naivitu, i svým 

voličům. Ptal se na konkrétní příklad a jako člen ČSSD je tady 

obviňován, přímo jeho osoba z tunelování? Na to by chtěl konkrétní 

odpověď; 

 

Ing. Ženíšek - není žádný právník, ale zcela určitě p. Kojzar žádnou právní odpovědnost 

nenese. Trestní oznámení podává na konkrétní lidi. Mluví o lhostejnosti, 

že přihlížíte tomu, že se tady ubližuje občanům, že se tady tuneluje 

majetek namísto toho, aby se občanům prospívalo. To musíte sám cítit, co 

se na Košutce děje. Že není možné, aby se zde stavěl další bytový dům, 

když tady 20 let říkáme, že sídliště trpí monofunkčností bydlení a je 

potřeba ho regenerovat. Regeneraci si představujeme tak, že tam 

postavíme další bytový dům se 180 byty? Ta samá situace je na Vinicích    
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– regeneraci si představujeme tak, že místo obchodu a služeb tam 

postavíme další bytový dům se 150 byty? Tomu Vy tady přihlížíte, 

bohužel první volební období, ale přihlížíte. Sám se domníval, že v tomto 

volebním období to už skončí, že se to srovná, ale tento případ 

s Impulsem, to vypadá, že číšnická mafie je nenasytná a bude pokračovat 

dál a dál; 

 

Mgr. Brabec - Ing. Ženíška už ochrání, protože mu nechá vypnout mikrofon, neboť jím 

byl už překročen počet vystoupení v rámci jednoho bodu dle jednacího 

řádu; 

- k dalšímu příspěvku vyzval p. Uhlíka, MBA; 

 

p. Uhlík, MBA - chtěl by pouze říci, že ten pán, kterému nemůže přijít na jméno,               

na něho podal 23 trestních oznámení a ani jedno z nich nedospělo dál, než 

k tomu, že ho policie ČR odložila, takže není přesvědčen o tom, že by 

tady něco tuneloval, a samozřejmě, že proti vyjádření, které zde dnes 

tento pán udělal, se bude bránit soudní cestou; 

 

Mgr. Brabec - předal slovo přihlášené Ing. Řežábové; 

 

Ing. Řežábová - předem se omluvila, že do této debaty vstupuje, byť je jen úředníkem, 

nicméně v tuto chvíli by chtěla promluvit za všechny přítomné, kteří tu 

sedí. Všechny materiály, smlouvy a záležitosti, které se zde projednávají, 

připravujeme, necháváme je ze všech stran prověřovat tak, aby byly s co 

nejčistším svědomím připraveny k projednání. Někdy nám to drhne, nejde 

nám to. Víme o tom, máme na to také mezi sebou různé názory, ale chtěla 

by říci, že si za úředníky troufne říci, že v naší činnosti není nic, co by 

odporovalo zákonu. To znamená ani v těch předkládaných zprávách. 

Neví, kam se diskuse zde posouvá. Není tady první volební období,         

na tomto postu je od roku 1990, takže s leckým přítomným zažila již 

opravdu hodně, ale takovéto debaty se nikdy na zasedání zastupitelstva 

nemusela zúčastnit; 

 

Mgr. Brabec - poděkoval za příspěvek, který byl velmi trefně řečený; 

- předal slovo Mgr. Zarzyckému; 

 

Mgr. Zarzycký - Ing. Ženíškovi odpověděl a přislíbil, že se na to z hlediska kontrolního 

výboru magistrátu podívá. K Mgr. Vozobule poznamenal, že sám asi 

dobře ví, že řada ze zastupitelů města má v plánu dovolené, možná budou 

i nemocní. Je tedy možné, že tam většina ani nebude. Pí. radní Matoušová 

má samozřejmě možnost, když na tom bude trvat, to celé vyvlastnit, ale to 

je samozřejmě složitější mechanismus; 

 

Mgr. Brabec - nechal připravit hlasování, protože se nikdo další s dotazy nepřihlásil. 
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Usnesení bylo schváleno 21 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

2 členové  ZMO Plzeň 1 nehlasovali – Mgr. Jehličková, Bc. Trnka 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 372 - schváleno všemi 24 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 13)  Návrh na změnu Jednacího řádu Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

Mgr. Brabec - k materiálu otevřel rozpravu, do níž vyzval Mgr. Vozobule; 

 

Mgr. Vozobule - chtěl by se zeptat, zda chápe správně, že touto změnou jednacího řádu 

vyjma části, která se týká střetu zájmu a byla zde řešena, tak je zde 

elegantně vyřešena, ale zároveň s tím se zde z jednacího řádu vyjímá 

povinnost předkládat body – zprávy místostarostů a uvolněných členů 

ZMO 1. To mu připadá trochu proti času a nerozumí té motivaci. Škoda, 

že v důvodové zprávě, která by měla alespoň zpravidla vysvětlovat 

důvody návrhů, tak zde žádné nejsou, a proto se chce zeptat tady, proč 

tomu tak je. Ještě by měl jednu technickou poznámku. Není to 

samozřejmě nic nejsložitějšího na světě, ale uvítal by, kdyby tady mohla 

být předkládána nějaká změnová verze. Ano, něco je v návrhu usnesení, 

je tam text, na druhou stranu je tam stará a nová verze, porovnání tak lze 

udělat a sám to nějakým způsobem zvládl, ale ve změnové verzi by to 

bylo samozřejmě mnohem elegantnější. Tak se například materiály         

na úrovni města předkládají, protože je to ideální orientace, ale znovu by 

se chtěl vrátit k tomu, proč by měla zmizet povinnost k tomu předkládat 

zprávy pro uvolněné členy ZMO 1, vyjma starosty a Rady MO 1; 

 

Mgr. Brabec - je to rozhodnutí, se kterým přicházíme. Zastupitelé mají možnost vyjádřit 

svůj názor hlasováním; 

- k dalšímu dotazu vyzval Ing. Březina; 

 

Ing. Březina - chtěl by také říci, že důvodová zpráva není důvodová zpráva, to je 

konstatování, že se něco udělalo, ale není zde jediný důvod, proč zase 

měníme jednací řád. A už vůbec se tam opravdu skrývá to, že jako další 

uvolnění funkcionáři, kteří jsou placení z peněz daňových poplatníků, 

nám žádné zprávy předkládat nebudou. Nechápe to a požádal                    

o vysvětlení, proč se materiál v tomto znění dostal zastupitelům na stůl; 

 

Mgr. Brabec - chtěli jsme to sladit s městem (stejně je to na ZMP) a také s jinými 

obvody. Znovu zopakoval, že rozhodnutí je na vůli zastupitelstva; 

 

Ing. Březina - chtěl by k tomu říci jen jednu poznámku – až budou ostatní obvody 

skákat do studny, tak on tam skákat nemusí; 

 

Mgr. Brabec - samozřejmě, že nemusí, ale třeba to rád p. zastupitel udělá; 

- k dalšímu příspěvku vyzval Mgr. Vozobule; 
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Mgr. Vozobule - chtěl by se zeptat těch konkrétních uvolněných zastupitelů, proč s tím 

mají problém zprávu předkládat, tomu prostě nerozumí. Tento zvyk zde 

je, zprávy se tady projednávají, nevidí v tom žádnou extrémní 

kontroverzi, takže ho to překvapilo. Požádal oba místostarosty a předsedu 

kontrolního výboru (u předsedy finančního výboru tomu rozumí,            

že zprávu nechce předkládat) o sdělení důvodu; 

 

Mgr. Brabec - konstatoval, že je to jen výzva. Jmenovaní nemusí vystoupit a odpovídat; 

- k příspěvku do diskuse a odpovědi vyzval p. Winkelhöfera; 

 

p. Winkelhöfer - na jasnou otázku jasná odpověď. O této záležitosti se dozvěděl minulou 

středu na poradě vedení, předtím o tom, že by už zprávu neměl 

předkládat, nevěděl. P. starostovi již řekl, že to vnímá jako kontroverzní 

bod, takže pokud o jeho zprávu bude zájem, tak ji bude předkládat dále. 

Zrovna tak ale nechce být jediný, kdo ji předkládat bude; 

 

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

 

p. Heřman - chtěl by se zeptat, zda k tomuto bodu jednala rada, předpokládá, že ano. 

S jakým výstupem? Jak se k tomu rada postavila? Byla jednomyslně pro, 

nebo ne?; 

 

Mgr. Brabec - k odpovědi vyzval pí. tajemnici. Jedná se však o Jednací řád ZMO 1 a ne 

RMO 1; 

 

Ing. Řežábová - konstatovala, že se jedná o Jednací řád ZMO 1, který rada neprojednává. 

Žádné usnesení k tomu rada nepřijala, nikdy jsme jednací řády ZMO 1    

do rady nepředkládali; 

 

Mgr. Vozobule - je to samozřejmě právo všech mu neodpovědět na otázku, ta možnost tady 

je. Stejně tak můžete komunikovat ve stylu, že je to náš návrh, rozhodnete 

hlasováním, ale to dlouhodobě nepovažuje za šťastné. Možná tak jednou, 

dvakrát, nikoliv dlouhodobě. Přijde mu trochu zvláštní, že se teď k tomu 

nechtějí vyjádřit, když tady je tento návrh. Proto by chtěl dát protinávrh, 

aby tento článek zůstal tak, jak byl původně v jednacím řádu; 

 

Mgr. Brabec - to znamená nepřijetí celého, nebo jak?; 

 

Mgr. Vozobule - chtěl by vyjít vstříc, protože ostatní navrhované úpravy považuje            

za akceptovatelné. Byl by tedy rád, pokud by z toho vypadlo pouze 3. 

Ruší se odst. (1) v Článku 6. Jeho protinávrh tedy je tento bod vyjmout     

a posunout 4. na 3. To znamená schválit změnu jednacího řádu ovšem bez 

této pro něho velice sporné pasáže; 

  

Mgr. Brabec - ujistil se, že Ing. Bartman si zaznamenal návrh Mgr. Vozobule; 

- k dalšímu příspěvku vyzval Mgr. Jehličkovou; 
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Mgr. Jehličková - chápe právo, že uvolnění funkcionáři nemusí, pokud si to dnes 

odhlasujeme, předkládat zprávy o činnosti. Ale na druhou stranu požádala 

o pochopení, že ostatní zastupitelé mají právo na to vědět, co tito 

funkcionáři dělají. Zastupitelstva zase nejsou tak často, takže příměr se 

zastupitelstvem města nebyl správný. To se koná prakticky každý měsíc   

a má k řešení téměř dvakrát více bodů, než řešíme tady. Zastupitelé mají 

právo na to vědět, co dělají uvolnění funkcionáři v obě, kdy jsou placeni 

z peněz daňových poplatníků; 

 

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

 

p. Uhlík, MBA - teď to vypadá, že čekal na druhou výzvu Mgr. Vozobule, aby odpověděl, 

ale určitě si všichni všimli, že to tak nebylo. Chtěl by jen říci, že mu 

nevadí ani jedna varianta; 

 

Mgr. Brabec - předal slovo p. Heřmanovi; 

 

p. Heřman - zeptá se tedy přímo: komu z uvolněných členů to tedy vadí?; 

 

Mgr. Brabec - konstatoval, že materiál předkládá on. Mimo mikrofon všem řekl,            

že mohou odpovídat, ale nemusí, že tu nejsme ve škole. Nebude ani 

odpovídat na to, komu to chybí. Spíš by si sám vnitřně odpověděl, kvůli 

komu to hlavně chcete; 

 

p. Heřman - teď otázku p. starosty nepochopil. Kvůli komu to chceme my jako 

opozice, nebo kdo?; 

 

Mgr. Brabec - ano, kvůli komu chcete, aby se zprávy předkládaly?; 

 

p. Heřman - samozřejmě že kvůli veřejnosti, protože ta nás sem zvolila a ta má právo 

vědět, kdo tady co za peníze dělá. Tak se nezlobte, že nejen jako 

zastupitelé mají zájem na tom, aby veřejnost dostala prostor a mohla se se 

zprávami seznámit a to, že tady teď nikdo není, tak neznamená, že se se 

zprávami nemohou seznámit na webu, kde ty podklady jsou zveřejněny; 

 

Mgr. Brabec - nikdo další se již do diskuse nepřihlásil, a proto zahájil hlasování              

– k návrhu Mgr. Vozobule: vypustit bod 3. a 4. přesunout na jeho místo; 

 

Hlasování o návrhu Mgr. Vozobule. 

13 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro návrh. 

10 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování – Mgr. Brabcová, Mgr. Brabec, p. Kojzar,          

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA, pí. Šlajsová, 

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

p. Výborný, Mgr. Zarzycký 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – p. Heřman 

Návrh nebyl přijat. 
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p. Heřman - omluvil se a nahlásil zmatečné hlasování; 

 

Mgr. Brabec - požádal všechny přítomné o soustředění, protože bude zahájeno nové 

hlasování; 

 

Opětovné hlasování o návrhu Mgr. Vozobule. 

14 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro návrh. 

10 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo hlasování – Mgr. Brabcová, Mgr. Brabec, p. Kojzar,           

PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA, pí. Šlajsová, 

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

p. Výborný, Mgr. Zarzycký 

Návrh byl přijat. 

 

Mgr. Brabec - nechal připravit hlasování o materiálu jako o celku s tím, že byl vypuštěn 

bod 3. Upozornil na to Ing. Bartman, sám se domnívá, že se o tom 

hlasovalo již teď; 

 

Ing. Bartman - byl zde návrh vypustit bod 3., tak se o tom hlasovalo odděleně, že ho 

vypustíme. Teď by se mělo hlasovat o celém usnesení s tím, že bod 3. je 

vypuštěn; 

 

Mgr. Vozobule - to by nebylo logické, aby mluvil o posunu bodu 4. na bod 3., tudíž bylo 

vcelku jasné, že to usnesení bylo tak udělané. Dal protinávrh, že usnesení 

by bylo bez této jedné části, tedy, že ostatní části jsou v pořádku; 

 

Mgr. Brabec - předal slovo Mgr. Zarzyckému, předsedovi Kontrolního výboru ZMP, 

který by to měl vědět nejlépe; 

 

Mgr. Zarzycký - má v tom úplný zmatek. Požádal, zda by bylo možné to hlasovat znovu 

s upřesněním o každém bodě a potom by si dal možná krátký čas            

na poradu klubu; 

 

Mgr. Brabec - vyhlásil krátkou přestávku na poradu jednotlivých klubů; 

- po ní požádal, zda klub ANO řekne svůj návrh na postup hlasování; 

 

Mgr. Zarzycký - klub se shodl na tom, že hlasování pro něho bylo trochu zmatečné 

z hlediska celku. Požádal, zda by bylo možné ho projít celý znovu            

a požádal p. starostu o citaci návrhu tak, jak mu ho před chvílí předložil; 

 

Mgr. Brabec - navrhuje následující postup. První hlasování o vypuštění bodu 3.               

a druhé hlasování o kompletním usnesení, aby nedošlo k žádné mýlce 

nebo špatnému výkladu; 

 

Mgr. Vozobule - jakým způsobem teď tedy procedurálně postupujeme? Klub ANO měl 

pauzu na to, aby se dohodl, že byli zmateni? Jedná se tedy o zmatečné 
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hlasování? Moc nerozumí tomu, v čem je výsledek nynějšího postupu 

jiný? Nebyl zde žádný jiný protinávrh ve stylu toho, že by odporoval další 

bod. Tedy zdvojovat hlasování nedává v tuto chvíli žádný smysl a dle 

jeho názoru to bylo jasné, ale dobře, pokud to kolegové považují             

za zmatečné, tak budeme klidně hlasovat podle návrhu p. starosty; 

 

Bc. Trnka - rád by si to ještě ujasnil. První hlasování bude o tom, zda vypouštíme bod 

3. a druhé hlasování bude o tom, zda schvalujeme návrh jako celek bez 

bodu 3.; 

 

Mgr. Brabec - do diskuse již zasáhl a navrhl vzhledem k tomu, že se bude hlasovat 

znovu, připravit hlasování o celém materiálu s tím, že bude vypuštěn bod 

II. 3., a to celé v jednom hlasování. Jako navrhovatel tedy vypouští bod 

3., tím pádem bod II. zůstává tak jak je, jen se 4. posouvá na 3. (původní 

3. bylo vypuštěno). S tímto postupem souhlasili všichni předsedové 

klubů, a proto bylo připraveno hlasování.  

 

Hlasování o usnesení jako o celku – dle upřesnění Mgr. Brabce. 

Usnesení bylo schváleno všemi 24 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 373 - schváleno 22 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 14)  Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2017 
 

p. Uhlík, MBA - máme před sebou materiál rozboru hospodaření za první čtvrtletí tohoto 

roku; 

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

hlasování. 

 

 

Usnesení bylo schváleno 22 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – p. Výborný 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 374 – schváleno 19 členy ZMO Plzeň 1 

4 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 15)  Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2017 č. 14 – 25, Blokace 

finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 

 

p. Uhlík, MBA  - do rozpravy se nikdo se nepřihlásil, přistoupil rovnou k hlasování. 
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Usnesení bylo schváleno 19 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

4 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování – Mgr. Jehličková, Bc. Trnka, Mgr. Vozobule,         

Ing. Ženíšek 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

 

 

Usnesení č. 375 – schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 16)  Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, 

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

veřejně prospěšné účely 
 

Mgr. Brabec - v tomto případě se jedná o první z malých grantů;  

- do diskuse se nikdo nepřihlásil, proto se přistoupilo k hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

 

 

Usnesení č. 376 - schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 17)  Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sociální oblasti 
 

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

hlasování. 

  

Usnesení bylo schváleno 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 377 – schváleno všemi 24 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 18)  Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně 

určených pro ZOO a BZ města Plzně na akci „Děti baví děti“ 
 

p. Uhlík, MBA - na žádost pí. vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy 

poskytujeme 3 000 Kč ZOO a BZ města Plzně; 

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

nechal hlasovat. 
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Usnesení bylo schváleno všemi 24 členy ZMO Plzeň 1.  

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 378 – schváleno všemi 24 přítomnými členy ZMO Plzeň 1 

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

určených pro Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně na projekt 

„Nedám se“ 
 

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

zahájil hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno všemi 24 členy ZMO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 379 – schváleno všemi 24 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 20)  Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně 

určených pro 31. základní školu Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvkovou 

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

příspěvkovou organizaci 
 

p. Uhlík, MBA - dalším bodem programu jsou účelové převody pro dvě základní školy. 

Jedná se o 31. ZŠ ve výši 40 000 Kč na zakoupení sportovních pomůcek    

a 40 000 Kč pro Boleveckou základní školu na opravu střechy, protože 

budova nebyla pojištěná; 

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

tabulku na hlasování. 

 

Usnesení bylo přijato všemi 24 členy ZMO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 380 – schváleno 18 členy ZMO Plzeň 1 

5 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo proti návrhu 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 21)  Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně 

určených pro Úřad služeb obyvatelstvu, Odbor sportu MMP na podporu akce 

Letní sportmania 2017 
 

p. Uhlík, MBA - jedná se o převod finančních prostředků na projekt Letní sportmanie 

2017, akci, která se bude konat v parku za OC Plaza; 

 - k materiálu otevřel rozpravu a k prvnímu dotazu vyzval Ing. Březinu; 
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Ing. Březina - chtěl by se zeptat, jaké závazné vyjádření odešlo z úřadu radnímu pro 

podporu podnikání a sportu do pátku 2. 6. 2017? Budeme tady hlasovat    

o něčem, k čemu jste se už zavázali, nebo jak je to?; 

 

p. Uhlík, MBA - neví, kde p. zastupitel čerpá tuto informaci; 

 

Ing. Březina - je to z materiálů, které má, kdy p. radní pro oblast podpory sportu             

a podnikání psal 31. 5. 2017, že si dovoluje reagovat na jednání a zasílá 

předložený projekt (upravenou nabídku vzhledem k možnosti participace 

našeho obvodu na připravované sportovní události) a dovoluje si požádat 

o závazné vyjádření nejpozději do pátku 2. 6. 2017, zda přiloženou 

nabídku akceptujete a v jakém rozsahu; 

 

p. Uhlík, MBA - odpověděl, že p. radní od nás žádné závazné vyjádření nedostal; 

 

Ing. Březina - poděkoval za odpověď. Druhá věc, která mu na tom vadí, je odůvodnění. 

V případě předchozích 3 000 Kč pro ZOO a BZ, kdy to dávají všechny 

obvody, tak je parádní. Tady na 1,5 mil. Kč nemáme v podstatě nic          

a jestli to podle předložených materiálů dobře pochopil, tak tam bude zase 

akorát nějaká propagace obvodu. Za 1,5 mil. Kč. Když si uvědomí, že je 

to v podstatě 1% našeho celoročního rozpočtu, tak mu to přijde hodně.    

Za sebe tedy říká, že s tímto materiálem souhlasit nemůže; 

 

p. Uhlík, MBA - respektuje názor p. zastupitele a předpokládá, že ho vyjádří hlasováním; 

 - k dalšímu dotazu vyzval Bc. Trnku; 

 

Bc. Trnka - také k tomu chtěl říci, že podklady nejsou dostatečné k tomu, abychom     

o tom mohli zodpovědně rozhodnout, tedy alespoň pro něj. Nevíme 

například, jestli na tuto akci jdou i peníze z jiných obvodů, nevíme, jaké 

tam jsou další zdroje, jaký je celkový rozpočet. Je tady p. radním 

prezentováno jakési protiplnění, pokud to tak může říci, které by asi        

za 1,5 mil. Kč nebylo dostatečné. Možná kdybychom lépe věděli, jaký je 

celkový rozpočet akce, tedy na co ten 1,5 mil. Kč bude využit. Bohužel 

jsme to nedostali a třeba i právě proto v tomto případě nebylo rozpočtové 

opatření podpořeno finančním výborem; 

 

p. Uhlík, MBA - tato akce je finančně podpořena Plzeňským krajem i městem Plzní. Pokud 

si dobře pamatuje, tak p. radní Chvojka má představu, že sportmanii, 

která navazuje na úspěšný loňský Olympijský park, by chtěl v každém 

následujícím roce provádět na jiném obvodě s přispěním toho daného 

obvodu, pokud o to bude mít zájem. Loňský Olympijský park byl velmi 

úspěšná akce a myslí si, že prezentace obvodu na akci, která se koná       

na jeho území, je správnou věcí, zvlášť když se jedná o sport                     

a o sportování našich dětí; 

 - k dalšímu dotazu vyzval p. Heřmana; 
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p. Heřman - chtěl by se zeptat, jakou částkou přispěje Plzeňský kraj a jakou město 

Plzeň?; 

 

p. Uhlík, MBA - město Plzeň bude tento materiál projednávat na svém zasedání příští 

týden 22. 6. 2017, takže nemůže říci, jakou částkou město přispěje. 

Domnívá se, že to bude kolem 3,5 mil. Kč, ale samozřejmě záleží            

na rozhodnutí zastupitelstva. U Plzeňského kraje neví. Po doplnění 

informací od pí. tajemnice uvedl, že dle dnes navěšených materiálů         

na zasedání ZMP příští týden činí předpokládaný rozpočet akce             

5,5 mil. Kč, rozpočet na město je 3,5 mil. Kč a na Plzeňský kraj               

1 mil. Kč. Předpoklad schválení poskytnutí darů je září 2017; 

 

p. Heřman - konstatoval, že pokud to tak již bylo připraveno, tak ostatní obvody        

do toho nedají žádné finanční prostředky; 

 

p. Uhlík, MBA - ostatní obvody nikdo možná ani nepožádal, protože předpoklad je,           

že v příštím roce by se projekt konal v některém z jiných obvodů, než 

MO Plzeň 1; 

 - k dalšímu příspěvku vyzval Bc. Trnku; 

 

Bc. Trnka - měl by protinávrh, aby byl příspěvek upraven na 500 000 Kč; 

 

p. Uhlík, MBA - ano, tento návrh zaznamenáváme; 

 - k dalšímu dotazu vyzval Mgr. Jehličkovou; 

 

Mgr. Jehličková - chtěla by jen říci, že kromě příspěvku se jí nelíbí ani forma sdělení, 

protože v předchozích materiálech jsme schvalovali ponížené supliky 

subjektů, které žádali 3 000 Kč, nebo 40 000 Kč a tady p. radní pro oblast 

podpory sportu a podnikání naprosto formálně píše o tom, že by mu 

obvod měl přispět 1,5 mil. Kč do rozpočtu této akce, o jejímž konání má 

své pochybnosti. Materiály, které jsou zde přiloženy, tak jsou asi               

o promile lepší než Vzpomínky na Afriku, které jsme schvalovali           

za necelých 300 000 Kč. 1,5 mil. je opravdu obrovská částka; 

 

p. Uhlík, MBA - připomínku bereme na vědomí; 

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

hlasování, a to nejprve o návrhu Bc. Trnky; 

Hlasování o návrhu Bc. Trnky – místo schválení převodu 1,5 mil. Kč bude pouze        

500 000 Kč, jinak zůstane návrh beze změny. 

6 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro návrh. 

16 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo proti návrhu – Mgr. Brabcová, Mgr. Brabec, Ing. Březina,        

p. Heřman, Ing. Kaňák, Ph.D., p. Kojzar, Bc. Ing. Kotora, PhDr. Mádlová, 

Ph.D., MBA, Ing. Stanková, Mgr. Šuma, p. Trampota, p. Uhlík, MBA,         

p. Vágner, p. Výborný, p. Winkelhöfer, Mgr. Zarzycký 

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

Návrh nebyl přijat. 
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Hlasování o původně předloženém návrhu. 
Usnesení bylo přijato 18 členy ZMO Plzeň 1. 

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

Bc. Trnka, Mgr. Vozobule 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

Usnesení č. 381 – schváleno 22 členy ZMO Plzeň 1 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali 

Bod 22)  Vyjednání možné kompenzace finančních prostředků vynaložených                    

na zpracování projektové dokumentace „Mateřská škola – Kotíkovská ulice, 

Plzeň“ 
 

p. Uhlík, MBA - máme před sebou materiál, který se týká naší projektové přípravy 

mateřské školy v Kotíkovské ulici. V současné době víme, že město 

vyjednává s Pojišťovnou Slavia, že s ní tento pozemek smění                   

za pozemky, které potřebuje pro výstavbu západního okruhu. Pokud tento 

materiál bude schválen, tak požádáme město Plzeň, aby obratem 

v případě, že ke směně dojde, částku 776 376 Kč za projektovou přípravu 

dalo městskému obvodu; 

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

 

p. Heřman - chtěl by se zeptat, jaké aktivní kroky v současné době dělá vedení 

obvodu, aby se pozemek vůbec nemusel směňovat?; 

 

p. Uhlík, MBA - v současné době již žádné aktivní kroky nedělá, protože RMO 1 

nesouhlasila s tím, aby tato změna proběhla, čímž se vyjádřila k podstatě 

věci pro případ dalšího jednání k tomuto materiálu v ZMP; 

 

p. Heřman - chtěl by tohoto bodu využít k tomu, aby zástupce koalice na radnici 

požádal o to, aby svým politickým šarmem zapůsobili a vedení radnice 

přehodnotilo svůj záměr a zkusilo najít někde jinde městský pozemek, 

který by za to směnilo; 

 

p. Uhlík, MBA - výzvu bere na vědomí; 

 - další přihlášení do diskuse již nebyli, a proto požádal o tabulku                

na hlasování. 

 

Usnesení bylo přijato 22 členy ZMO Plzeň 1. 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali – PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA, Mgr. et Mgr. Šuma 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 382 – schváleno všemi 24 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 23)  Změna usnesení ZMO Plzeň 1 č. 257 ze dne 22. 6. 2016 

 

Mgr. Brabec - k tomuto bodu předal slovo PhDr. Mádlové, Ph.D., MBA; 
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PhDr. Mádlová, Ph.D., MBA 

- především by se chtěla omluvit, že způsobila určité zmatky. Na stůl jsme 

předložili nový krycí list, protože díky její nepřesné komunikaci           

s p. Uhlíkem, MBA došlo k tomu, že jako předkladatel byl uveden on      

a nikoliv ona. Jinak v obsahu materiálu se vůbec nic nemění. Jedná se      

o to, aby zastupitelstvo přeneslo úkol týkající se vnitrobloku Krašovská    

– podepsání smlouvy o dílo a zadání veřejných zakázek, tzn. dalších 

kroků na osobu místostarostky, a to z toho důvodu, že se tomuto projektu 

věnuje od počátku a je jeho iniciátorkou; 

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

bylo zahájeno hlasování. 

 

Usnesení bylo přijato všemi 24 členy ZMO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Usnesení č. 383 – schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 24)  Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

Mgr. Brabec - na úvod pouze připomněl, že zápis ze zasedání finančního výboru byl 

předložen na stůl; 

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

přistoupil rovnou k hlasování. 

 

Usnesení bylo přijato 23 členy ZMO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

 

 

Usnesení č. 384 – schváleno 22 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 se zdržel hlasování 

Bod 25)  Informativní zprávy 
 

Mgr. Brabec - zmínil, že na stůl byla předložena informativní zpráva č. 8; 

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

 

Ing. Bartman - chtěl by se zeptat na informativní zprávy ohledně výběrových řízení.       

U ostatních celkem chápe, proč byly zadány jednomu dodavateli, ale chtěl 

by se zeptat, proč byl jeden dodavatel vybrán i u IP telefonů? Proč nebylo 

uděláno výběrové řízení? Myslí si, že těch, kdo telefony dodávají, je dost; 
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p. Uhlík, MBA - většinu IP telefonů ve městě financuje a nakupuje SIT MP. My jsme od ní 

dostali IP telefony, kde je dobrý poměr a cena u většiny, a jsou to IP 

telefony, které SIT MP používá na MMP a s žádnými jinými nemá 

zkušenosti, a proto doporučuje tyto dvě firmy. My se v tom nikdo 

nevyznáme, takže jsme dali na SIT MP a podle toho jsme je objednali; 

 

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

 

Mgr. Vozobule - chtěl by se zeptat k informativní zprávě týkající se volební kampaně, 

respektive zákazu volební kampaně v obecních médiích. Vcelku chápe, 

proč to tak je, ale chtěl by se zeptat na to, jaký to bude mít konkrétní 

dopad? Chápe, že už obvod nebude nabízet ty inzertní prostředky 

jednotlivým stranám. Ale existuje již nějaký právní názor na to, zda zde 

vůbec mohou v době voleb a volební kampaně vyjít nějaké politické 

články zastupitelů? To by ho v tomto kontextu zajímalo. Ví, že se tím 

snaží zabývat i kraj, protože i on má periodikum, kde vychází názory 

zastupitelů, tak se na to chtěl zeptat – zda máme tímto směrem nějaký 

výklad; 

 

Mgr. Brabec - zatím ne, ale data shromažďujeme. Tímto se chtěl omluvit p. Heřmanovi, 

kterému asi před měsícem sdělil, že to bude probíhat stejně jako minulý 

rok. V tu chvíli tyto nové informace nevěděl. Situace tedy nebude stejná 

jako každý volební rok; 

 

Mgr. Vozobule - chtěl to vědět spíše pro zajímavost, jestli něco v tomto kontextu nevíme. 

Upozornil na to, že právní komise RPK o tom má jednat, takže 

bezpochyby alespoň několik desítek právních názorů z této komise 

vzejde. Logicky se tím tedy zabývají i další subjekty. MMP nikoliv, 

protože v radničních listech žádné takové názory nevychází. Ale zajímalo 

by ho, jakým způsobem k tomu potom přistoupíme; 

 

Mgr. Brabec - my jsme se snažili být velice transparentní a všem subjektům, které 

kandidovaly v daném městě či kraji, jsme nabídli možnost inzerce za něco 

přes 6 000 Kč na půl stránky. Tato možnost nám pochopitelně odpadne; 

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

 

Usnesení bylo přijato 22 členy ZMO Plzeň 1. 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Bod 26) Náměty a dotazy členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, různé 
 

Mgr. Brabec - zahájil diskuzi a vyzval k prvnímu příspěvku Ing. Bartmana; 
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Ing. Bartman - původně se chtěl zeptat na parkování kamionů v Nýřanské ulici, mluvil 

tady o tom p. Uhlík, MBA. Umísťování značek bude tedy tak, že ani       

na velké parkoviště vedle Billy nebude možné vjet?; 

 

Mgr. Brabec - tam právě ta možnost pro kamiony bude; 

 

Ing. Bartman - chtěl by pouze upozornit na to, že jeden kamion, cizinec, který sem 

přijede, si zastaví a zabere 15 parkovacích míst, které si my draze platíme. 

To mu docela vadí, dle jeho názoru je to špatně, že to právě tady nebude,   

a neví, proč to tam nejde udělat. Tento cizinec zde zabírá parkovací místa 

v noci, kdy je právě lidé nejvíce potřebují. Pokud by tedy byla možnost to 

udělat tam, tak by to bylo dobré; 

 

p. Uhlík, MBA - doplnil, že to, že budeme mít cedule, je věcí nějakého kompromisu, 

protože stanovisko Odboru dopravy MMP bylo, že nám nepovolí ani 

cedule na těch 5 m dlouhá vozidla. Některým těm vozidlům musíme 

umožnit parkování a my nejsme správní orgán, který o tom rozhoduje. 

Domluví případně s p. Soukupem, aby se na toto téma s Ing. Bartmanen 

setkal; 

 

Ing. Bartman - již s ním o tom hovořil a byl poněkud skeptický, ale myslí si, že kdyby se 

tam namalovaly pruhy, parkovací pruhy, tak přeci napříč pruhům se 

nesmí parkovat. Chtěl by to trochu popřemýšlet, jak by to šlo udělat; 

 

Mgr. Brabec - poděkoval za podnět. O tomto se bavíme asi rok a domníváme se, že to 

bude mít poměrně výrazný dopad. Těch velkých aut ubyde a je to               

i nebezpečné, špatně vyjíždí z parkoviště, když vedle vás stojí takto velká 

auta, protože není vidět; 

- k dalšímu dotazu vyzval Mgr. Jehličkovou; 

 

Mgr. Jehličková - chtěla by pouze říci, že si jí stěžovali občané sídliště Košutka, konkrétně 

si myslí, že to byla Žlutická nebo Manětínská ulice, na kvalitu sečí. Byla 

se zde podívat a skutečně v určité době byla tráva hodně vysoká. 

Obyvatelé byli vyzbrojeni srpy, když chtěli vyvenčit psa velikosti 

jezevčíka. Chtěla by se tedy zeptat, proč se seče zpozdily? Mohla by do 

příštího zastupitelstva dostat rozpis sečí na našem obvodě?; 

 

Mgr. Brabec - ano, rozpis sečí určitě pošleme; 

- k dalšímu komentáři vyzval Bc. Tomašukovou; 

 

Bc. Tomašuková - zeptala se, jestli to bylo při první, nebo druhé seči, protože termíny byly 

dodrženy, bylo to vždy jen o propršené dny, ale pochopitelně vždy 

v lokalitě, kde se končí, tak je tráva daleko vzrostlejší, než když se tam 

začalo. Zaznamenali jsme to také. Pokud to bylo při první seči, tak je to 

vždycky trochu problematičtější; 
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Mgr. Jehličková - na základě komunikace mezi zastupiteli doplnila, že se jednalo i o větší 

psi než jezevčíky; 

 

Mgr. Brabec - ano, kdo má větší zahradu, tak tomu rozumí. Když to mají za měsíc 

posekat, tak během čtrnácti dnů tráva hodně povyroste. Tím samozřejmě 

nechtěl nikoho omlouvat; 

- k dalšímu dotazu vyzval p. Heřmana; 

 

p. Heřman - dnes jsme tady rozebírali začátek jednání, jestli začínat ve 14, 15 či 16, 17 

hodin. Možná by měl takový nápad, že materiály, které se týkají například 

regenerace sídlišť Vinice a Košutka, by možná mohlo být vhodnější než 

tady zdržovat zastupitele, úředníky a část veřejnosti, tak pro zastupitele 

udělat seminář, aby na něho přišli ti, kteří o to budou mít zájem. Tyto věci 

by se mohly probrat v užším kruhu; 

 - druhou věcí je, že si zde p. starosta dnes posteskl, že na jednání 

zastupitelstva chodí málo lidí. Nebylo by vhodné a nenašel by p. starosta 

odvahu k tomu, když už vystupuje pravidelně v médiích za peníze 

městského obvodu, pozvat zde veřejnost na tato jednání? Možná by na to 

někteří slyšeli a přišli by se sem podívat; 

 - poslední věc – již několikrát v tomto období za jeho klub žádal, zda by 

byl p. starosta laskav a z pozice moderujícího tohoto jednání případně 

nekomentoval příspěvky zastupitelů KSČM. Bylo by možné se tímto      

od příště řídit?;  

 

Mgr. Brabec - chtěl by na to pouze zareagovat. Na semináři ZMO 1, který jsme letos 

pořádali v Plzni, se ve Formance probíraly obě regenerace – jak Košutky, 

tak i Vinic. Zastupitelé, kteří byli na semináři, tak se mohli seznámit, ale 

ví, že vzdělání je nekonečný proces a možná by bylo zajímavější udělat 

ještě jeden seminář. Budeme o tom uvažovat; 

- za druhé požádal všechny, aby si sáhli do svého svědomí a přiznali se, 

kdo neumí otevřít úschovnu; 

- k dalšímu příspěvku vyzval Ing. Ženíška;  

 

Ing. Ženíšek - chtěl by reagovat na Ing. Bartmana. Jak všechno souvisí se vším. Naproti 

němu teď rostou dva krásné bytové domy, kde ještě nedávno podle 

územního plánu mělo být záchytné parkoviště. Doporučil se případně 

obrátit na bývalého kolegu p. Uhlíka, MBA, aby mu vysvětlil, jak je to 

možné, že dál budujeme další a další bytové domy na severním 

předměstí, když bychom spíše potřebovali záchytná parkoviště a možná    

i nějaká pracovní místa atd., než aby zde bydleli další lidé a jezdili přes 

město někam pracovat; 

 

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

 

Bc. Trnka - má zprostředkovaný dotaz od jednoho občana – jedná se o problematiku 

cyklistů na křižovatkách, kde jsou odbočovací pruhy doleva řízeny 

čidlem. To funguje více či méně uspokojivě v momentě, když je tam auto, 
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ale pokud tam přijede cyklista, tak se tam může zelené třeba nedočkat. 

Příkladem takové křižovatky je příjezd od Záluží a odbočování doleva     

do ulice U Jam. Chtěl by se tedy zeptat, jestli se to nějakým způsobem už 

řešilo, je to v patrnosti nebo to mají řešit na městě, případně jsou s tím 

nějaké zkušenosti?; 

 

Mgr. Brabec - pro něho je to novinka, neví, jak pro ostatní kolegy, ale Mgr. Vozobule 

rád mluví na městském zastupitelstvu, takže příští týden by si k tomuto 

mohl vzít slovo. Stejně tak to může učinit sám (Mgr. Brabec); 

- k dalšímu příspěvku vyzval pí. Ryšavou (Komenského 20), občanku 

městského obvodu Plzeň 1; 

 

pí. Ryšavá - pozdravila všechny přítomné. Rozhodla se zde vystoupit skoro po roce, 

kdy p. starostovi na zasedání ZMO 1 dne 14. 9. 2016 předala otevřený 

dopis, v němž žádala o komunikaci s veřejností. Konkrétně šlo o případ 

františkánského kostela, kdy jako jediná možná lokalita pro výstavbu 

kostelu byla vytipována zeleň za bytovým domem Komenského 20. 

V odpovědi p. starosta napsal, že její apel byl postoupen primátorovi 

města Plzně, protože o prodeji pozemků františkánům rozhoduje ZMP. 

Primátor prý přislíbil zorganizovat setkání s občany v co nejkratším 

časovém horizontu. Nestalo se ale naprosto nic. Bohužel se nestalo nic ani 

po její urgenci celé věci zaslané přímo primátorovi. Takhle tedy v praxi 

vypadá komunikace politiků s veřejností. Když to shrne: od p. starosty jí 

po měsíci a půl přišel dopis, ve kterém si nad vším lidově řečeno umyl 

ruce a alibisticky ten horký brambor přehodil na p. primátora. Ten už 

potom nekomunikoval vůbec. Přitom dle jejího názoru p. starosta 

vytipoval lokalitu, nebo se na tomto výběru minimálně podílel. Tedy jako 

vedoucí činitel měl komunikovat s veřejností. A hlavně, co je 

nejdůležitější, před verdiktem, která lokalita bude postižena. Navíc toto 

místo má za sebou již jednu bitvu za uhájení zeleně, a to v roce 2013, 

takže měl p. starosta pramálo důvodů se domnívat, že lidé v této lokalitě 

budou za vytipování tohoto místa jako stavebního pozemku tleskat.       

Po definitivním zamítnutí projektu bytového domu v prosinci 2013 se      

p. starosta vyjádřil do médií, že bude respektovat vůli lidu, ale 

v budoucnosti na tomto pozemku stejně něco stát bude. Jinými slovy si   

p. starosta v jedné větě protiřečil. Vůle lidu mu zřejmě až tolik na srdci 

neležela. Ptá se, jaký zájem je tedy pro něho důležitější, než ten veřejný? 

To slovo veřejný přivádí k jakési základní myšlence – vy jste veřejní 

činitelé, jste placeni z veřejných prostředků a ve své práci byste měli 

prosazovat veřejný zájem. Chápání veřejného zájmu pojala spíše 

intuitivně, laicky, takže přiznává, že se nechala inspirovat internetem. 

Nalezená definice se od jejího vnímání zase až tak nelišila. Za veřejný 

zájem je označována taková orientace politiky, která podporuje rozvoj 

společnosti a řešení jejích reálných problémů. Ptá se, zda výstavba kostela 

v této vytipované lokalitě je veřejný zájem? Ptá se, jaký je poměr lidí, 

kteří by tento kostel využívali k poměru, kteří by využívali zeleň jako 

takovou, eventuálně ještě k poměru lidí, jejichž standard bydlení by 
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výstavbou trpěl. Příklady veřejného zájmu jsou například bezpečnost, 

udržitelný rozvoj nebo zdraví obyvatelstva. Udržitelný rozvoj a zdraví 

obyvatelstva jsou v tomto případě témata, která by měla politiky 

motivovat rozhodnout ve prospěch většiny a ne upřednostňovat zájmy 

skupiny. Udržitelný rozvoj je zjednodušeně řečeno o ekologii, o tom,      

že zanecháme v přijatelném a životaschopném stavu naše životní 

prostředí dalším generacím. A s tím zdraví obyvatel úzce souvisí. Svůj cíl 

vnímá jako boj za něco, ne primárně jako boj proti někomu nebo něčemu. 

Dělá to zadarmo a v době svého volna. Má bohužel pocit, že je tato její 

činnost potřebná, protože některým politikům jsou zájmy lidí a jejich 

potřeby lhostejné. Nedělá to proto, že by neměla co jiného na práci. To ji 

vrací k výše zmíněné otázce: na kolik jde v případě tohoto konkrétního 

projektu o veřejný zájem? Protože je už trochu zvyklá, že by se občas 

dočkala spíše vlny tsunami ve vnitrozemské zemi, odpoví si sama.         

Na území městského obvodu Plzeň 1 žije cca 50 000 lidí. Má – li věřit 

prohlášení františkánů, kteří s nimi mimochodem na rozdíl od politiků 

komunikují, chodí jim na nedělní mši do lochotínského pavilonku 150 

lidí. V tomto počtu je zahrnuto i jejich potomstvo a jiní rodinní 

příslušníci. Promítneme – li si tento počet do celkového počtu obyvatel 

městského obvodu Plzeň 1, je jasné, že jde pouze o zájem skupiny. Valná 

většina sídliště je ateistická, či vyznává jinou víru. Jen počet lidí žijících 

v dané lokalitě a bezprostřední blízkosti je vyšší než počet lidí, kteří jsou 

s františkány nějak provázáni. Tedy převažuje počet lidí, kteří danou 

zeleň vnímají jako místo k rekreaci a nestojí o svatostánek, kam by se 

chodili modlit. Životní prostředí těchto obyvatel by bylo nevratně 

poškozeno. Na druhé schůzce je františkáni informovali, jak se oni sami 

staví k projektu a jak chtějí kostel pojmout. Bylo zjištěno, že ani oni 

blahem nevrkají nad představou, že má kostel být umístěn uvnitř sídliště   

u paneláků ze 70. let. Byli by raději, kdyby měli místo, kde by kostel 

dominoval, což je i případ valné většiny jiných kostelů. Prý ale ani          

po několika letech jednání s městským obvodem nedosáhli takového 

výsledku. Pozemek v Komenského ulici byl prý určen jako jediné možné 

místo, žádná alternativa neexistovala. Takže ve finále má pocit, že jediný 

spokojený je p. starosta. Protože občané nejsou spokojeni, františkáni také 

nejsou úplně na větvi. Je to tedy veřejný zájem? Jejich bytový dům je      

ze tří stran obklopený silnicemi, jediná jižní strana díky zeleni poskytuje 

trochu životadárného prostoru, protože tlumí hluk z dopravy a díky 

vzrostlým stromům ochlazuje vzduch, což je hlavně v letních měsících 

hodně potřebné. Dle vyjádření statika navíc není dům na 100 % 

v pořádku a výstavbou nemovitosti v blízkosti by určitě tento stav nebyl 

zlepšen, spíše naopak. Závěrem by chtěla říci, že pokud se městský obvod 

Plzeň 1 honosí titulem transparentní úřad, měl by se také tak chovat, jinak 

je to z marketingového hlediska klamavá reklama. Nemyslí si,                

že transparentnost úřadu je v tom, že zveřejní na stránkách jedničky 

přehled sportovních a kulturních akcí. Transparentnost by měla být 

v komunikaci, zvlášť v případech, kdy je komfort občanů městského 

obvodu ohrožen a kdy jde o plánování důležitých a zásadních změn, což 
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realizace stavby kostela zcela jistě je. Komunikace by měla být interakcí 

s občany, ne monologem a autokracií. Nezbývá jí než doufat, že se mezi 

zastupiteli v tomto prostředí ještě nalézají lidé, kteří veřejný zájem 

skutečně hájí, zachovali si alespoň trochu zbytku empatie a ke své roli 

v politice přistupují zodpovědně. Byla by ráda, kdyby p. starosta 

odpověděl na otázku, která se táhne jako nit tímto příspěvkem, a to je      

– proč jako zastupitel a starosta ignoruje zájmy a potřeby veřejnosti? Jak 

vlastně p. starosta vnímá pojem veřejný zájem? Je veřejným zájmem 

zničit cennou plochu zeleně něčím a vystavět tam něco, co bude využívat 

skupina 150 lidí?; 

 

Mgr. Brabec - poděkoval pí. Ryšavé za vystoupení a přečtený napsaný projev. Musí      

na to říct jednu věc, bylo to hezky sepsáno. Když by si ten projev znovu 

přehrál, tak by tam našel některé nejasnosti a nesrozumitelnosti,                

a dokonce protiklady. Kdysi jeden významný britský politik řekl, že věří 

pouze těm informacím a statistikám, které si sám připravil. Teď se nechce 

pouštět do rozborů jejích jednotlivých vyjádření. Možná, kdyby mu ten 

dopis zaslala, tak by se s ní setkal a na některé věci by jí odpověděl. Chtěl 

by však říci – při debatě s františkány (je absurdní, že ho nazývá 

člověkem, který je na straně františkánů. Je o něm totiž známo, že je silně 

nevěřící) jsme s nimi mluvili a říkali jim jednu věc: jestli chcete (vy, kteří 

máte ten dar mluvit s lidmi, přesvědčovat je, komunikovat s nimi a sloužit 

jim) cokoliv realizovat na tomto obvodě, tak s lidmi mluvte, bavte se 

s nimi, získejte je na svoji stranu. Primátorovi skutečně dopis zaslal, 

několikrát spolu na toto téma hovořili. Je to náhoda, zítra kolem 13:00 je 

jednání u primátora na toto téma. Je to shoda okolností, které pí. Ryšavá 

asi nemohla vědět. Ten proces nějakým způsobem běží. Ví, že člověku, 

který žije na veřejnosti a nezná určité mechanismy fungování státní           

a místní správy se to zdá, že je to proces velmi pomalý a těžkopádný, 

někdy i vracející se zpět. Ale právě tím, že tady žije více než 50 000 lidí   

a z nich je drtivá většina jiných než žijí v Komenského 20, tak se snažíme 

jakýmkoliv způsobem vymanévrovat jejich zájmy a potřeby, tužby, sny, 

jejich přání. To, že před x lety řekl, že bude ctít názor lidu, to je pravda. 

Že tam něco bude stát, je také pravda, protože jestliže odborníci 

urbanistiky, které jen Ing. Ženíšek nazývá hanlivými výrazy, Vám 

napotřetí napíší, že toto místo je zastavitelné a má být zastavěno, tak tam 

asi jednou něco bude stát. Žijeme ve městě, kde žije skutečně 50 000 lidí 

na obvodě a nějakým způsobem se tady musíme sžít. Snahu, vůli, aktivitu 

pí. Ryšavé chápe, ale požádal také o pochopení těch aktivit jiných. Nikdo 

neříká, že tam bude stát františkánský kostel. Je to pouze jedna z variant. 

Neví, který františkán (protože už je asi třetí, čtvrtý za to období) řekl,    

že jsme jim neukázali jiná místa – to není pravda; 

 

pí. Ryšavá - zeptala se tedy, jaké jiné lokality byly vytipovány?; 

 

Mgr. Brabec - teď si nevzpomíná, ale bylo to na Chotíkovské, někde u fakultní 

nemocnice, uvnitř toho jejich dvorku. My jsme na tom opravdu pracovali, 
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a jestli teď dostala mediální zelenou lokalita u Komenského 20, tak on    

za to nemůže. Zítra asi budeme chytřejší, požádá p. primátora, aby se     

s pí. Ryšavou setkal, a rád u tohoto setkání také bude, ale na závěr k tomu 

řekne jediné, že neusíná, ani se neprobouzí s touhou, aby u Komenského 

20 stál františkánský kostel, to v žádném případě; 

- další přihlášení do diskuse nebyli, a proto ukončil rozpravu k tomuto 

bodu a přikročil k závěru. 

 

 

Bod 27)     Závěr 

Mgr. Brabec řekl, že i když si tady někdy navzájem všichni slovně názorově nerozumí, když se 

někdy některé věci neschválí nebo naopak schválí, když někdy nepanuje shoda, tak věří, že všech 

27 zastupitelů má jeden cíl – cíl, který spolu s kolegy dali do hesla tohoto obvodu – „Obvod, kde 

se dobře žije“. Věří, že všichni dělají všechno pro to, aby se tady dobře žilo a ano, někdo 

upřednostňuje chodníky, někdo kulturní akce, někdo zase něco dalšího. Přesto věří, že odtud 

z této místnosti každé dva měsíce odchází jako zastupitelé jednoho bloku, jednoho obvodu. 

Nakonec, když se potkají na výjezdním zastupitelstvu nebo náhodou na nějaké kulturní akci, tak 

je zde přátelství vidět.  

Mgr. Brabec popřál všem, aby tento duch, myšlenka a pocit zde dále zůstal. Popřál všem hezké 

léto. Upřímné, klidné, příjemné a laskavé a popřál všem, aby přišli v září plni energie, odhodlání 

a plni očekávání, co nás v tomto roce čeká. 

 

Tím bylo zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 14. 6. 2017 ukončeno. 

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 skončilo v 18:24. 

 

Zapsala:   Bc. Adéla Kubová 

Datum vyhotovení zápisu:  20. června 2017 
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