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ZÁPIS 

z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 konaného dne 19. 6. 2019 od 17 hodin 

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

Kaznějovská 51, Plzeň 

 

Bod 1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise 

 Páté zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 v tomto volebním období zahájila paní 

starostka MO Plzeň 1 Ing. Helena Řežábová v 17,00 hod. Přivítala všechny přítomné členy 

Zastupitelstva MO Plzeň 1, tajemníka ÚMO Plzeň 1, vedoucí jednotlivých oborů, vedoucí oddělení 

ÚMO Plzeň 1, pracovnice organizačního odboru, pracovníky Správy informačních technologií 

města Plzně a samozřejmě také přítomné spoluobčany. Dále přivítala Mgr. Bc. Vladimíra Nového, 

advokáta z AK Görges & Partners, který MO Plzeň 1 zastupuje a bude přítomen na každém 

zasedání zastupitelstva. Dále oznámila, že svoji účast k bodu č. 15 – Účelový převod finančních 

prostředků z rozpočtu MMP určených pro Odbor sportu MMP pro podporu akce „Sportmanie 

Plzeň 2019“ včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 22. Přislíbili Ing. 

Přemysl Švarc – Odbor sportu, Smart Cities a podpory podnikání a Iva Brožová – vedoucí produkce 

Euronova Group. 

 Paní starostka Ing. Helena Řežábová sdělila, že zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 1 bylo svoláno na základě rozhodnutí Rady městského obvodu  

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. 

Pozvánka a oznámení jsou nedílnou součástí tohoto zápisu. 

 Dle prezenční listiny, která je součástí tohoto zápisu, je na dnešním zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 přítomno 26 členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, Mgr. 

et Mgr. Miroslav Šuma dorazí, hned jak mu to doprava umožní a je tedy možné se usnášet. 

Ve svém úvodním projevu paní starostka Ing. Helena Řežábová uvedla, že ze zasedání 

Zastupitelstva MO Plzeň 1 bude pořizován zvukový záznam. 

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

Paní starostka dále všem přítomným oznámila, že zápis z přechozího zasedání Zastupitelstva MO 

Plzeň 1 byl podepsán ověřovateli a je uložen k nahlédnutí v Organizačním odboru ÚMO 

Plzeň 1 a nebyly proti němu vzneseny žádné námitky. 

 

Paní starostka MO Plzeň 1, Ing. Helena Řežábová, jmenovala ověřovatele z tohoto jednání. 

Ověřovateli jsou: 

1. Bc. Tomáš Trnka 

2. Ing. Jiří Rezek, Ph.D. 
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Paní starostka Ing. Helena Řežábová se ověřovatelů dotázala, zda souhlasí a Bc. Tomáš Trnka 

a Ing. Jiří Rezek, Ph.D. souhlasili. 

Dále paní starostka Ing. Helena Řežábová provedla volbu do návrhové komise. Do této komise 

byli doporučeni tito členové Zastupitelstva MO Plzeň 1: 

1. Jiří Winkelhöfer 

2. Mgr. Radka Trylčová 

3. Ing. Jan Štěpán 

Ing. Helena Řežábová konstatovala, že všichni jmenovaní souhlasí. 

Během úvodního slova paní starostky MO Plzeň 1 Ing. Heleny Řežábové, se dostavil Mgr. et Mgr. 

Miroslav Šuma, a tak se počet přítomných členů ZMO Plzeň 1 zvýšil na 27. 

Ing. Helena Řežábová se dotázala přítomných, zda mají nějaké doplňující návrhy. 

Slova se ujala Mgr. Magdaléna Daňková, která přítomným sdělila, že prostor není označen 

informací o pořizování i videozáznamu, a proto uvedla, že bude probíhat stream, který bude živě 

přenášen po celou dobu jednání na FB stránkách Piráti Plzeň a to má přispět k transparentnosti 

zasedání a občanům přiblížit zasedání zastupitelstva. Dodala, že osobní údaje budou vymazány. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala a dotázala se, zda má někdo protinávrh. Jelikož se nikdo 

nepřihlásil, dala hlasovat o návrhové komisi. 

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

Ing. Helena Řežábová oznámila, že tímto byla návrhová komise zvolena a požádala členy, aby se 

ujali své práce. Dále přítomné seznámila s formuláři na dotazy ležící na stolech. Požádala přítomné, 

aby v případě, že nebude jejich dotaz zodpovězen na jednání, svůj dotaz zpracovali písemně, na 

který poté obdrží písemnou odpověď. 

 

Bod 2) Schválení programu jednání 

Ing. Helena Řežábová uvedla, že program dostali všichni a nejsou k němu žádné doplňující body na 

stůl. Dotázala se přítomných, zda mají k programu nějaké připomínky. 

Slova se ujal p. Václav Heřman. 

P. Václav Heřman poděkoval za slovo a vznesl připomínku k tomu, že chybí zpráva o činnosti 

předsedy Finančního výboru a bylo tomu již minule. Dotaz pokládal i na poradě předsedů, ale byl 

by rád, aby toto zaznělo i zde do záznamu. Odpovědí bylo to, že Mgr. Štěpán Krňoul je dlouhodobě 

nemocen. V tom případě by ale předpokládal, že zde bude zpráva o činnosti předsedy, kde bude 

uvedeno, že je dlouhodobě nemocen a tímto by to považoval za uzavřenou věc. Uvedl, že 

v minulosti jako zastupitelé přijali usnesení, kde je uvedeno, že uvolnění členové zastupitelstva 

budou předkládat svoji zprávu o činnosti mezi zastupitelstvy a tímto se domnívá, že dochází 

k porušování usnesení, a tímto by chtěl požádat pana předsedu Kontrolního výboru Mgr. et Mgr. 

Miroslava Šumu, aby do příštího jednání celou věc prověřil a zastupitelům o tom Kontrolní výbor 

podal na příštím jednání zprávu. Poděkoval a slova se ujala Ing. Helena Řežábová.  

Ing. Helena Řežábová oznámila, že zaznamenali úkol pro předsedu Kontrolního výboru Mgr. et 

Mgr. Miroslava Šumu a celý Kontrolní výbor. Vysvětlila všem přítomným, že Mgr. Štěpán Krňoul 
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je od minulého zastupitelstva do současnosti dlouhodobě nemocen a na zastupitelstvo či na úřad 

chodí v rámci svých vycházek.  

Ing. Helena Řežábová se dotázala přítomných, zda mají k programu nějaké připomínky. Žádné 

připomínky nebyly a tak přešla k hlasování.  

 Program 

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise 

2. Schválení programu jednání  

3. Kontrola plnění usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 

4. Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 

5. Zpráva o činnosti starostky MO Plzeň 1 

6. Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1 

7. Zpráva o činnosti 2. místostarostky MO Plzeň 1 

8. Zpráva o činnosti 3. místostarosty MO Plzeň 1 

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

10. Vyřízení písemné interpelace člena ZMO Plzeň 1 

11. Změna účelu použití blokovaných finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 1 

na akci „Stavební úpravy areálu Manětínská 30 včetně sportoviště“ 

12. Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 16 v souvislosti s rekonstrukcí obřadní 

místnosti v budově ÚMO Plzeň 1 

13. Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2019 

14. Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 

15. Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP  určených 

pro Odbor sportu MMP na podporu akce „Sportmanie Plzeň 2019“ včetně  rozpočtového 

opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 22 

16. Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP  určených 

pro Městskou policii Plzeň na projekt "Plzeňská senior akademie" včetně rozpočtového opatření 

rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 23 

17. Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP  určených 

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

rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 24 

18. Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených  pro 

31. základní školu Plzeň, E. Krásnohorské 10, příspěvkovou organizaci na nákup  dětského 

prvku pro hřiště v areálu školy včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 

2019 č. 25 

19. Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro 

Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně, příspěvkovou organizaci včetně rozpočtového 

opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 26 

20. Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP  určených 

pro Boleveckou základní školu Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkovou organizaci na nákup 

a úpravu krojů pro kroužek lidových tanců Boleváček včetně rozpočtového opatření rozpočtu  

MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 27 

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

 a zájmové činnosti, na aktivity volného času nebo jinak veřejně prospěšné účely 
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22. Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sociální oblasti 

 a kultury 

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

včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 28 

24. Prodej a vyjmutí části pozemku parc. č. 2784/2 nově označeného dle GP č. 3947-1447/2016 jako 

parc. č. 2784/10 vše k.ú. Bolevec o výměře 27 m2 z trvalé správy MO Plzeň 1 vedené v Příloze 

č. 3 Statutu města Plzně 

25. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1  

26. Informativní zprávy 

27. Uveřejňování zápisu z kontrolního a finančního výboru na webu městského obvodu Plzeň 1 

28. Zachování parkové úpravy pozemku 1137/115 v k.ú. Bolevec 

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

30. Závěr 

 

Pro schválení programu jednání bylo všech 27 členů ZMO Plzeň 1. 

Program byl schválen. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala přítomným za schválení programu a přistoupila k projednávání 

dalších bodů. 

 

Usnesení č. 78 - schváleno 27 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 3)  Kontrola plnění usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

Ing. Helena Řežábová poprosila Mgr. et. Mgr. Miroslava Šumu, předsedu KV ZMO Plzeň 1, aby 

otevřel rozpravu. 

Ing. Helena Řežábová se přítomných dotázala, zda k tomuto návrhu má někdo dotazy či 

připomínky. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných neměl žádný dotaz, přešla Ing. Helena 

Řežábová k hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 27 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 79 - schváleno 27 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 4)  Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1 

 

Tento návrh předkládá Ing. Helena Řežábová, starostka MO Plzeň 1. 

Ing. Helena Řežábová vyzvala přítomné, aby kladli dotazy. Slova se ujal Ing. Jiří Rezek, Ph.D. 

Ing. Jiří Rezek, Ph.D. poděkoval za formu zpracování tohoto materiálu, kde nic nechybí a je velmi 

přehledný. Dodal ale, že má nejasnost k bodu č. 183/2019, což je podpis smlouvy s novým 

právníkem MO Plzeň 1 Mgr. Novým, kde stojí, že za 15 hodin právních služeb je měsíčně účtováno 

30 000 Kč, ale na ÚMO 3 je stejná smlouva s Mgr. Novým podepsána na částku 20 000 Kč. 
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Ing. Helena Řežábová předala slovo Mgr. Novému. 

Mgr. Nový oznámil, že MO Plzeň 3 spolupracuje se třemi advokátními kancelářemi, a proto je 

rozsah plnění jiný, je širší zaměření a tudíž se liší i cena. 

Ing. Jiří Rezek, Ph.D. poděkoval za informaci a vysvětlení a dodal, že ze smlouvy není zřejmé, že 

MO Plzeň 3 spolupracuje s jinými kancelářemi. 

Ing. Helena Řežábová se zeptala, zda někdo další má k tomuto bodu jednání připomínky. Slova se 

ujal p. Václav Heřman. 

P. Václav Heřman vznesl dotaz k bodu č. 133/2019, kdy Rada MO Plzeň 1 souhlasila s poskytnutím 

individuální dotace společnosti SCULPTURE LINE, s. r. o. Dodal, že v týdnu byla odstraněna 

jedna z jejich soch umístěná v parku U Bazénu a proč byla odstraněna, když byla dotace společnosti 

schválena. 

Ing. Helena Řežábová podala vysvětlení s tím, že v materiálu, který byl projednaný na zasedání 

zastupitelstva dne 10. 4. 2019, tak tato dotace byla poskytnuta na sochu, která je umístěna 

v předškolí 4. ZŠ a na sochu, která byla u bazénu, schvalovalo Zastupitelstvo MO Plzeň 1 stejným 

způsobem individuální dotaci, s tím, že zde si požádali o delší výpůjční lhůtu. Socha u Procházkova 

ústavu je i nadále ponechána ve výpůjčce. 

P. Václav Heřman dále položil dotaz k bodu č. 150/2019, kdy Rada MO Plzeň 1 vzala na vědomí 

návrh novely Nařízení statutárního města Plzně o vymezení oblastí. Jde o cenový předpis a cenový 

řád. Požádal o zaslání parkovacího řádu. 

Ing. Helena Řežábová poznamenala, že parkovací řád mu bude zaslán. 

Dále p. Václav Heřman položil otázku k bodu č. 184/2019, která se týká návrhu řešení objektu 

V Lomech, objekt Bacardi. Dodal, že oceňuje snahu po dlouhé době s tímto objektem něco dělat, 

ale na druhou stranu poznamenal, že jediná snaha, co je vynaložena, je objekt zdemolovat, což ho 

mrzí v souvislosti s tím, že MO Plzeň 1 měl tento objekt ve správě a nyní je nutné ho zbourat. 

V tomto objektu byla tělocvična i společenský sál a dodal, že tyto prostory v MO Plzeň 1 jinak 

chybějí. Apeloval na to, zda by s objektem nešlo ještě něco dělat, než ho jen zbourat. 

Ing. Helena Řežábová podala vysvětlení, že ve zprávě je vše podrobně vysvětleno a že objekt je 

postaven z nepálených cihel, uznala, že MO Plzeň 1 do tohoto objektu neinvestoval velké finanční 

prostředky, nicméně vedení obvodu se domnívalo, že s tímto objektem nelze nic moc dělat. Město 

Plzeň se několikrát pokoušelo tento objekt prodat v městské soutěži, nicméně se to nepodařilo. 

Jedním z důvodů je územní plán. Začátkem roku se MO Plzeň 1 snažil objekt v městské soutěži 

prodat ale osoba, která dokonce složila i jistinu, ji pak stáhla zpět. Dodala, že tomuto území v okolí 

jezírka chybí prostor, kam by lidé mohli ve volném čase chodit, proto byl požádán ÚKR, zda by zde 

mohl být podobný objekt vybudován. Rada města Plzně byla požádána, aby o tomto návrhu 

diskutovala a ve spolupráci s MO Plzeň 1 zde byl podobný objekt vybudován. 

P. Václav Heřman poděkoval Ing. Heleně Řežábové za odpověď, a ještě dodal komentář k bodu 

209/2019, kdy Rada souhlasila s prodejem, do této doby pronajmuté části pozemku parc. č. 2821/10 

v k.ú. Bolevec. Dodal, že žadatel si v minulosti od města pronajal pozemek za účelem stavby 

lehkého krytého stání. P. Václav Heřman ale podotkl, že to, co zde žadatel postavil, není lehké kryté 

stání ale nýbrž „betonový bunkr“. Dodal, že zastupitelé, kteří zde byli v minulém funkčním období, 

se této stavbě také podivovali. V té době Majetková komise tak rada nenašly dostatek odvahy na to, 

aby tento pozemek, vzhledem k tomu, že nebyly splněny podmínky, za kterými byl pozemek 

pronajat, se prodal. Nicméně je žádost zpět a bez stanoviska Majetkové komise MO Plzeň 1, rada 
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souhlasí s prodejem pozemku. Dodal, že na MO Plzeň 1 je plná řada lidí, kteří chtějí koupit pár 

metrů pozemku a těm se nevyhoví.  

Ing. Helena Řežábová poděkovala a vyzvala přítomné, zda mají ještě nějaké připomínky k tomuto 

bodu. Nikdo již žádné připomínky neměl, a tak požádala přítomné o hlasování.  

Usnesení bylo schváleno všemi 27 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 80 schváleno 27 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 5)  Zpráva o činnosti starostky MO Plzeň 1 

 

Tuto zprávu předkládá Ing. Helena Řežábová 

Ing. Helena Řežábová otevřela rozpravu k tomuto bodu. Slova se ujal p. Václav Heřman. Chtěl 

vědět, čeho se týkala schůzka s jednateli firmy Panorama Bolevák s. r. o. dne 9. 4. 2019. 

Ing. Helena Řežábová sdělila, že se jednalo o informativní schůzku týkající se stromů, které zde 

měli pokácet a dále informovali o situaci, jak to na místě vypadá. 

P. Václav Heřman dále přítomným sdělil, že firma Panorama Bolevák nyní prodává byty ve třech 

nově postavených domech na břehu Boleveckého rybníka. Další otázka p. Václava Heřmana se 

týkala schůzky s Mgr. Bc. Vladimírem Novým a dále s Ing. Miroslavem Bělem, kde byla 

představena studie bytového komplexu. Chtěl vědět informace k tomuto komplexu. 

Ing. Helena Řežábová sdělila, že se jednalo o představení pro ni, protože zastupitelé MO Plzeň 1 

tuto studii v rámci regenerace sídlišť schválili a jedná se o část studie, které se celkově říká Košutka 

a jsou již vyřešeny majetkové vztahy. Říkají tomu „Závětří“. Dodala, že studie je schválena a nyní 

se přichází k její postupné realizaci, a že se jedná o území bývalé Klotzovy cihelny. 

P. Václav Heřman se dále ujistil, zda se schůzka ze dne 2. 5. 2019 s Ing. Miroslavem Bělem 

a S. Tichým týkala téže studie. Ing. Helena Řežábová souhlasila a dodala, že tato schůze byla pro 

celé vedení MO Plzeň 1. 

Dále p. Václav Heřman chtěl vědět, o čem se jednalo při schůzce s p. Zdeňkem Štruncem, která se 

týkala představení studie výstavby bytů na MO Plzeň 1 dne 30. 4. 2019. 

Ing. Helena Řežábová sdělila, že p. Zdeněk Štrunc chce vybudovat bytový dům na pozemku, kde je 

schválena studie v oblasti Nad Prameny a má zájem o vybudování jednoho z domů, ale zatím 

nejsou dohodnuti. 

P. Václav Heřman poděkoval a dále se zaměřil na schůzku ze dne 27. 5. 2019 a 11. 6. 2019 

s místostarostou MO Plzeň 6, Michalem Hausnerem.  

Ing. Helena Řežábová sdělila, že byla s místostarostou Jiřím Uhlíkem, MBA u pana radního 

Zrzaveckého, kde se bavili o činnosti hasičských jednotek a pan Hausner měl k tomu připomínky. 

Ing. Helena Řežábová ho požádala, aby ji sdělil informace ze svých zkušeností a protože nestihli 

vše probrat při první schůzce, proběhla proto i druhá schůzka.  

P. Václav Heřman poděkoval. 
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Ing. Helena Řežábová vyzvala přítomné, zda mají další otázky. Další otázky vzneseny nebyly, 

a proto požádala o hlasování. 

Tuto zprávu schválilo všech 27 přítomných členů ZMO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 81 schváleno 27 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 6)  Zpráva o činnosti 1. místostarosty MO Plzeň 1 

 

Tento návrh předkládá Mgr. Miroslav Brabec. 

Mgr. Brabec otevřel rozpravu k tomuto bodu.  

Slova se ujala Mgr. Daňková. Měla připomínku k tomu, že paní starostka, místostarostka 

a místostarosta píší své zprávy velmi podrobně na rozdíl od Mgr. Brabce a zda by bylo možné, aby 

Mgr. Brabec své zprávy psal také podrobně. Poznamenala, že ve dnech 11. 4., 13. 4. a 14. 4. se 

zúčastnil filmového festivalu Finále a zda tato účast souvisí s prací místostarosty. 

Mgr. Miroslav Brabec uvedl, že zprávy může psát podrobněji. Dále dodal, že účast na filmovém 

festivalu Finále souvisí s prací, protože je předsedou dozorčí rady filmového festivalu Finále 

a nejde jen o pouhé sledování filmů. 

Mgr. Daňková oznámila, že by byla ráda, aby se podrobné informace do zprávy příště psaly. 

Mgr. Brabec souhlasil. 

Jako další se slova ujal p. Heřman. Chtěl se zeptat na jednání ze dne 17. 5. 2019 s náměstkem 

primátora Mgr. M. Vozobulem na téma parkování a parkovací zóny na MO Plzeň 1. 

Mgr. Brabec sdělil, že diskutovali obecně o tom, jakým způsobem řešit nedostatek parkovacích míst 

na MO Plzeň 1. Výsledek debaty nebude pro obyvatele zřejmě optimální. Parkovací místa chybějí 

a je si toho vědom. Bavili se o vizi, a tudíž žádný konkrétní návrh není.  

Žádné další otázky již nebyly a tak Ing. Helena Řežábová požádala přítomné o hlasování. 

Pro toto usnesení bylo všech 27 členů ZMO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 82 schváleno 27 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 7)  Zpráva o činnosti 2. místostarostky MO Plzeň 1 

 

Tento návrh předkládá Mgr. Ilona Jehličková. 

Rozpravu otevřela Mgr. Ilona Jehličková a o slovo požádal p. Václav Heřman. 

P. Václav Heřman se zaměřil na jednání k investiční akci „Silniční systém města Plzně v oblasti 

Roudné“ dne 28. 5. 2019. Chtěl specifikovat, čeho se toto jednání týkalo.  
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Mgr. Ilona Jehličková sdělila, že toto jednání se týkalo silničního systému v oblasti Roudné, která 

není v koaličních prioritách současného vedení radnice, přesto tento silniční systém Roudná byl 

představen lidem, kteří o to měli zájem.  

Žádné další dotazy vznešeny nebyly, a proto Ing. Helena Řežábová požádala přítomné o hlasování. 

Pro toto usnesení bylo všech 27 členů ZMO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 83 schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1 

3 členové ZMO Plzeň 1 se hlasování zdrželi, 1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 8)  Zpráva o činnosti 3. místostarosty MO Plzeň 1 

 

Tento návrh předkládá Jiří Uhlík, MBA. 

Pan Uhlík, MBA pozdravil přítomné a otevřel rozpravu týkající se této zprávy. 

Slova se ujala Mgr. Daňková. Mgr. Daňková se optala p. Uhlíka, MBA jak souvisí s pozicí 

místostarosty kontrola Mulačovy nemocnice a účast na dozorčí radě v nemocnici Klatovech. 

P. Uhlík, MBA sdělil to, že tato jednání souvisí s funkcí místostarosty tak, že zrovna v tuto dobu 

nemůže vykonávat svoji funkci v budově MO Plzeň 1. Zeptal se přítomných, zda má někdo další 

dotazy. 

Slova se ujal p. Heřman, který se dotázal, že p. Uhlík, MBA se 10. 5. 2019 účastnil výběrového 

řízení na pozici tajemníka ÚMO Plzeň 1. Chtěl vědět, zda výběrové řízení již zdárně proběhlo, zda 

je již stálý tajemník popř. v jaké fázi se toto řízení nachází. Dodal, že ve zprávě rady nenalezl bod 

týkající se toho, že je již zvolen tajemník ÚMO Plzeň 1. 

P. Uhlík, MBA sdělil, že výběrové řízení na pozici tajemníka ÚMO Plzeň 1 proběhlo zdárně 

a předal slovo Ing. Heleně Řežábové. 

Ing. Helena Řežábová sdělila, že skutečně výběrové řízení na pozici tajemníka ÚMO Plzeň 1 

proběhlo. Nejprve požádala o souhlas pana tajemníka z Magistrátu města Plzně, který ji byl udělen 

a poté byl Mgr. Pavel Stehlík do této funkce řádně jmenován.  

P. Heřman poděkoval a pogratuloval Mgr. Stehlíkovi k vítězství ve výběrovém řízení na pozici 

tajemníka ÚMO Plzeň 1. 

Ing. Helena Řežábová dále dodala, že Mgr. Stehlík měl tento týden velice úspěšný, poněvadž se mu 

ještě narodil syn. 

P. Heřman pogratuloval společně s potleskem přítomných i k této události.  

Ing. Helena Řežábová předala slovo p. Uhlíkovi, MBA., který předal slovo Mgr. Daňkové. 

Mgr. Daňková uvedla, že předchozí odpověď p. Uhlíka, MBA nepochopila a znovu se optala, jak 

souvisí jednání na Krajském úřadě s funkcí místostarosty a pokud nesouvisí, proč je to uvedeno ve 

zprávě. 
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P. Uhlík, MBA oznámil Mgr. Daňkové, že do své zprávy o činnosti si může uvést vše, co chce a co 

uzná za vhodné. Dodal, že v době, kdy vykonává funkci např. člena v kontrolní skupině, nemůže 

vykonávat funkci místostarosty na MO Plzeň 1, proto to uvedl ve své zprávě. Zeptal se přítomných 

na další dotazy. 

Slova se ujal Ing. Rezek, Ph.D., který uvedl, že p. Uhlík, MBA je na tuto funkci uvolněn a proto 

jeho předchozí sdělení není vhodné. 

P. Uhlík, MBA odpověděl, že k této otázce řekl již vše, co chtěl. 

Jelikož žádné dotazy již nebyly, požádala Ing. Helena Řežábová přítomné o hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

3 členi ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování – Mgr. Magdaléna Daňková, p. František Hagara, Ing. 

Jiří Rezek, Ph.D. 

1 člen ZMO Plzeň nehlasoval – PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 84 schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 9)  Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1  

 

Tento návrh předkládá Mgr. et. Mgr. Miroslav Šuma. 

Mgr. et. Mgr. Šuma otevřel rozpravu.  

Slova se ujal p. Heřman a sdělil, že byl zařazen špatný bod, a to zpráva předsedy Finančního výboru 

pana Mgr. Krňoula a jednalo se jen o připomínku. 

Nikdo další již dotazy neměl, a tak Ing. Helena Řežábová požádala o hlasování. 

Pro toto usnesení bylo 26 členů Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

1 člen Zastupitelstva MO Plzeň 1 nehlasoval – Ing. Ivana Bubeníčková 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 85 schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

2 členové ZMO Plzeň 1 nehlasovali 

Bod 10)  Vyřízení písemné interpelace člena ZMO Plzeň 1 

 

Vzhledem k technické chybě oznámila Ing. Helena Řežábová 5 minutovou přestávku, aby mohlo 

dojít k odstranění závady. 

 

Pan Uhlík, MBA a Mgr. Řehula odešli. Počet přítomných členů ZMO Plzeň 1 je 25. 
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Ing. Helena Řežábová po odstranění závady přistoupila zpět k jednání. Všem přítomným sdělila, že 

byla zprostředkována odpověď panu Šefčíkovi a dotázala se přítomných, zda mají nějaké otázky. 

Slova se ujal p. Šefčík. Oznámil, že jeho odpověď uspokojila, nicméně ti, kteří ho žádali o vyřízení 

a na toto místo chodili na ryby, spokojeni nejsou. Při posledním Kontrolním výboru byl přítomen 

i pan Ing. Havelka, který vše panu Šefčíkovi vysvětlil, a i Krajský úřad tuto záležitost zamítl, s tím, 

že v této lokalitě rybolov nepřichází v úvahu ale, že tehdy pan Frydrín slíbil, že by se mělo jednat jen 

o rok, kdy má být rybolov přerušen. 

Ing. Helena Řežábová řekla, že v současné době bude délka přerušení rybolovu delší než jeden rok 

a že toto je odpověď, kterou obdrželi ze Správy veřejného statku a vyzvala přítomné, zda mají nějaké 

další otázky. 

Jelikož nikdo žádné další otázky neměl, požádala o hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

2 členové Zastupitelstva MO Plzeň 1 nehlasovali – Jiří Uhlík, MBA, Mgr. Jan Řehula. 

Návrh byl přijat.  

Po hlasování se vrátili Jiří Uhlík, MBA a Mgr. Jan Řehula. Počet přítomných členů ZMO Plzeň 1 je 

27. 

 

Usnesení č. 86 schváleno 27 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 11)  Změna účelu použití blokovaných finančních prostředků ve Fondu rezerv a 

rozvoje MO Plzeň 1 na akci „Stavební úpravy areálu Manětínská 30 včetně 

sportoviště“ 

 

Ing. Helena Řežábová uvedla, že proběhlo vyřazení zakladače z plánu investic a požádali město 

Plzeň, aby částku 6 mil. Kč ponechali v rozpočtu MO Plzeň 1, tak aby mohla být využita. Město 

Plzeň tuto částku ponechalo s podmínkou, že částka bude využita na investiční akce. Dále sdělila 

k areálu v Manětínské 30, že požádali Útvar koncepce a rozvoje, aby provedli participační projekt 

s občany. Uvedla, že včera proběhlo první slyšení s občany na místě samém, kde byla veliká účast. 

Po prvotním nedorozumění, kdy si občané mysleli, že na místě bude vystaven parkovací dům, což 

není pravda, probíhala debata již konstruktivně. Dle názorů a přání občanů bude architektem 

zpracován návrh, který bude opět veřejnosti představen, a to předběžně v prosinci 2019. Dále 

uvedla, že se jedná již o druhé veřejné projednání, které se uskutečnilo, a občané především chtějí, 

aby se okolí radikálně neměnilo. Zeptala se přítomných, zda mají nějaké otázky. Jelikož žádné 

otázky nebyly, přešlo se k hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 27 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 87 schváleno 27 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 12)  Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 16 v souvislosti 

s rekonstrukcí obřadní místnosti v budově ÚMO Plzeň 1 

 

Zprávu předkládá Ing. Helena Řežábová, starostka MO Plzeň 1. 

Uvedla, že se jedná o částku 2 mil. Kč, která bude využita z fondu rezerv na rekonstrukci obřadní 

síně v budově MO Plzeň 1. Dále sdělila, že plán rekonstrukce běží již od minulého volebního 

období a až teď dojde k realizaci. 

Ing. Helena Řežábová se dotázala přítomných, zda mají nějaké otázky. Nikdo žádné otázky neměl, 

a tak požádala o hlasování. 

Usnesení bylo schváleno všemi 27 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

Usnesení č. 88 schváleno 27 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 13)  Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2019 

 

Zprávu předkládá Ing. Helena Řežábová, starostka MO Plzeň 1. 

Ing. Helena Řežábová vyzvala přítomné, aby kladli otázky. Slova se ujal p. Heřman. 

P. Heřman sdělil, že tentokrát nemá žádnou otázku, ale poděkoval a pochválil komentáře k tomuto 

rozboru hospodaření, které jsou velmi pěkně a přehledně zpracovány a byl by rád, aby tímto stylem 

byly komentáře připravovány i nadále. 

Ing. Helena Řežábová souhlasila a poděkovala Ing. Pojarové a Mgr. Stehlíkovi. Dále vyzvala 

přítomné, zda mají další otázky. Jelikož žádné otázky nebyly, vyzvala přítomné k hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 27 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 89 schváleno 27 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 14)  Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 

 

Zprávu předkládá Ing. Helena Řežábová, starostka MO Plzeň 1. 

Ing. Helena Řežábová vyzvala přítomné, aby kladli otázky. Nikdo žádné otázky neměl, a tak 

požádala přítomné, aby hlasovali. 

Usnesení bylo schváleno 27 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 90 schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 15)  Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP 

určených pro Odbor sportu MMP na podporu akce „Sportmanie Plzeň 2019“ 

včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 22 

 

Ing. Helena Řežábová oznámila, že tento avizovaný bod představí Přemysl Švarc a Eva Brožová. 

Přemysl Švarc pozdravil všechny přítomné a představil sebe a Evu Brožovou. Sdělil, že letošní 

Sportmanie bude jiná v tom, že chtějí spolupracovat se všemi Městskými obvody města Plzně. Akci 

samotnou má na starosti Eva Brožová, a tímto ji předal slovo. 

Eva Brožová představila prezentaci a sdělila, že letošní ročník Sportmanie proběhne od 17. 8. 2019 

v parku za Plazou. Hlavním cílem je nalákat lidi ke sportování, a aby si lidé mohli vyzkoušet sporty, 

ke kterým se běžně nedostanou. Dále uvedla, že sportoviště se budou měnit po třech dnech s tím, že 

ta velká stanoviště se měnit nebudou. Jedná se o různé skluzavky, horolezeckou stěnu. O hlavní 

aktivity se postará Aktivity centrum Krašovská. Sportmanie Plzeň 2019 reaguje na minulé úspěšné 

ročníky, a proto je v plánu zvýšení návštěvnosti. Zaměřili se na outdoorovou reklamu, kdy jsou po 

městě umístěny billboardy, reklamy na lavičkách a v MHD. Dále probíhá také online kampaň. 

Lidem bude nabídnuto vyzkoušet různé sporty a seznámit se s kluby, které se zde budou 

prezentovat. Dále budou lidé seznámeni se zdravým životním stylem a budou k dispozici 

propagační materiály. Pí. Brožová předala slovo p. Švarcovi. 

P. Švarc nastínil, že spolupráce s obvodem není jen marketing, ale jde také o rozdávání 

propagačních materiálů, které jsou sportovního zaměření (švihadla, lahve na pití …) dále nabízí 

uskutečnění kampaně a referování občanům. Dále dodal, že proběhne letní party běh a na základě 

soutěže budou k dispozici volné vstupenky. Spolupráce je formou Dne s obvodem, kde budou 

prezentovány kluby na území města i praktickou formou. Kluby, které budou chtít prezentovat, 

mohou zasílat žádosti. Poděkoval a sdělil, že jsou připraveni zodpovědět všechny otázky. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala za prezentaci a krátce dodala, že v minulých letech MO Plzeň 1 

podporoval Sportmanii daleko více a pro Ing. Helenu Řežábovou je velice důležité, že se na této 

akci mohou kluby z tohoto obvodu prezentovat a nabídnout lidem, kam mohou zajít. 

Slova se ujal p. Heřman. V souvislosti s prezentací, která zde byla předvedena, ho napadly dvě věci, 

na které by se rád zeptal. Uvedl, že se domníval, že pokud zde proběhne prezentace, tak se dozví 

konkrétně s jakými kluby je již navázán kontakt, protože do akce zbývají jen 2 měsíce a je určitě 

nutné tyto věci naplánovat s předstihem. Požádal, zda by bylo možné kluby představit, protože 

zaregistroval pouze skluzavku a horolezeckou stěnu. Jako další požádal, zda by mu po skončení 

akce mohlo být doručeno vyúčtování celé akce.  

Ing. Helena Řežábová dodala, že součástí usnesení je, že finanční prostředky podléhají finančnímu 

vypořádání, kam určitě patří i vyúčtování. 

P. Švarc sdělil totéž s tím, že ať se jedná o rozpočtové opatření, tak díky usnesení a i jejich vůlí 

dávají vyúčtování celkové akce. Dále ke klubům dodal, že akce je připravována dlouho dopředu, 

a v současné době mají prozatím registrováno 37 sportovních klubů – lanový park, triatlon, 

jachting, plavání, dálkové plavání a další akce pořádá Aktivity centrum Krašovská. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala a předala slovo Ing. Rezkovi, Ph.D. 

Ing. Rezek, Ph.D. chtěl vědět, která agentura byla vysoutěžena. 
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P. Švarc sdělil, že se jedná o Euronova & Partners. 

Ing. Rezek, Ph.D. poděkoval a Ing. Helena Řežábová se dotázala přítomných, zda mají nějaké další 

otázky. Další otázky vzneseny nebyly, a tak požádala o hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

1 člen Zastupitelstva MO Plzeň 1 nehlasoval – p. František Hagara. 

Návrh byl přijat. 

PhDr. Ivana Mádlová, Ph.D., MBA musela jednání opustit. Počet přítomných členů ZMO Plzeň 1 je 

26. 

Usnesení č. 91  schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

bod 16)  Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP 

určených pro Městskou policii Plzeň na projekt „Plzeňská senior akademie“ 

včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 23 

 

Ing. Helena Řežábová sdělila, že jde o materiál, kde se schvaluje převod finančních prostředků ve 

výši 37 000 Kč z Fondu rozvoje a rezerv do rozpočtu MMP určených pro Městskou policii Plzeň na 

projekt „Plzeňská senior akademie“ včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 

2019 č. 23. Dodala, že se jedná o standardní materiál, který se předkládá každý rok. Dále dodala, že 

s Ing. Pojarovou budou tyto materiály rovnou zařazovat do rozpočtu a požádala o debatu. Nikdo se 

nepřihlásil, a proto požádala o hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

Usnesení č. 92 schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 17)  Účelový převod finannčích prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP 

určených pro Odbor sociálních služeb Magistrátu města Plzně na projekt 

„Nedám se!“ včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 

č. 24 

 

Ing. Helena Řežábová sdělila, že se jedná o částku 55 000 Kč a zda má někdo nějaké dotazy. Nikdo 

žádné dotazy neměl, a proto požádala o hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 
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Usnesení č. 93 schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 18)  Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MO 

Plzeň 1 do rozpočtu MMP určených pro 31. Základní školu Plzeň, E. 

Krásnohorské 10, příspěvkovou organizaci na nákup dětského prvku pro hřiště 

v areálu školy včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 

25 

 

Ing. Helena Řežábová oznámila, že se jedná o částku 50 000 Kč. Vysvětlila, že se jedná o hřiště, 

které kdysi pořizovali, a ředitelka ZŠ nyní požádala o vylepšení hřiště. Došlo k domluvě, že bude 

zakoupena jedna houpačka v rámci zachování spolupráce. Žádné dotazy nebyly a proto Ing. Helena 

Řežábová požádala o hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 94 schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1 

2 členové ZMO Plzeň 1 byli proti 

bod 19)  Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP 

určených pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně, příspěvkovou 

organizaci včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 26

  

Ing. Helena Řežábová sdělila, že se jedná o částku 300 000 Kč, která je rozdělena tak, že na dětskou 

knihu „Záhada na ostrově Lemurů“ půjde částka 200 000 Kč a 100 000 Kč půjde na expozici 

jedovatých hub. Uvedla, že částka 100 000 Kč na expozici hub nestačí, ale zbylou sumu bude muset 

ZOO Plzeň dofinancovat sama. Krátce sdělila, že ZOO Plzeň podporuje Zastupitelstvo MO Plzeň 1 

dlouhou řadu let s tím, že spolupráce je oboustranně výhodná, protože ZOO Plzeň se stává 

partnerem Klubu Jednička. Každý člen Klubu Jednička dostane 2 lístky do ZOO Plzeň za á 20 Kč. 

Ing. Helena Řežábová vyzvala přítomné, zda mají nějaké dotazy. 

Slova se ujal p. Heřman, který chtěl vědět, kolik knih bude za částku 200 000 Kč pořízeno. 

Ing. Helena Řežábová sdělila, že tuto informaci nemá. 

P. Heřman sdělil, že již v minulosti zaslechl, že ZOO Plzeň se nebudou dávat finanční prostředky. 

Uvedl, že ZOO Plzeň vnímá na vysoké úrovni, nicméně to má přesah i kraje. Financování by se 

tedy mělo uskutečňovat z MMP případně Krajského rozpočtu. Každý rok zde eviduje různé žádosti 

na některé projekty, a že pro tento návrh jako klub hlasovat nebudou.  

Ing. Helena Řežábová sdělila, že od ZOO Plzeň ale za poskytnutí finančních prostředků nyní 

dostanou lístky pro členy Klubu Jednička. 

Jako další se o slovo přihlásila Mgr. Trylčová. 

Mgr. Trylčová přivítala přítomné a zareagovala na slova p. Heřmana. Uvedla, že ZOO Plzeň je 

jedním z nejdůležitějších cílů celého Plzeňského kraje pro turisty. Kraj jako takový ZOO Plzeň 

podporuje částkou 2 000 000 Kč, která jde z Odboru životního prostředí a zemědělství a byť jsou 

kritizovaní, že částka je velmi vysoká, tak přesto tuto kritiku nesdílí. Dotázala se p. Heřmana, aby 

tedy uvedl, který turistický cíl je tolik navštěvovaný jako právě ZOO Plzeň a dodala, že nepodpořit 

toto nechápe. 
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Slova se ujal p. Šefčík, který by rád věděl, o kolik hub se jedná a rád by viděl fotky, jak má 

expozice vypadat, protože se nejedná o malou částku. 

Ing. Helena Řežábová uvedla, že v příloze je vše popsané. 

Žádné další dotazy nebyly, a proto požádala přítomné o hlasování. 

Usnesení bylo přijato 24 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

2 členové ZMO Plzeň 1 byli proti návrhu – p. Heřman, p. Šefčík 

Návrh byl přijat. 

Usnesení č. 95 schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 20)  Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP 

určených pro Boleveckou základní školu Plzeň, nám. Odboje 18, příspěvkovou 

organizaci na nákup a úpravu krojů pro kroužek lidových tanců Boleváček 

včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 č. 27  

 

Ing. Helena Řežábová sdělila, že se jedná o částku 30 000 Kč a dotázala se, zda má někdo nějaké 

připomínky. Nikdo žádné otázky neměl, a proto požádala o hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 96 schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 21)  Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň na podporu sportovní, 

tělovýchovné a zájmové činnosti, na aktivity volného času nebo jinak veřejně 

prospěšné účely 

 

Ing. Helena Řežábová sdělila, že se jedná o obsáhlý materiál a otevřela rozpravu k tomuto bodu. 

P. Uhlík, MBA sdělil, že je v úzkém vedení plaveckého klubu VŠ Slavia, a proto ohlásil střet 

zájmů. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala a předala slovo Mgr. Brabcovi.  

Mgr. Brabec oznámil, že je členem Dozorčí rady a také hlásí střet zájmů. 

Ing. Helena Řežábová požádala o hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

 

 

 

 



16 

 

Usnesení č. 97 schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1 

2 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování 

Bod 22)  Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sociální oblasti a 

kultury 

 

Ing. Helena Řežábová předala slovo Mgr. Jehličkové. 

Mgr. Jehličková sdělila, že se jedná o částku 2 259 000 Kč, která má být rozdělena na podporu 

sociální oblasti, kulturní a zájmové činnosti, na zdravotní účely, na aktivity volného času nebo jinak 

veřejně prospěšné účely.  Je ráda, že vedení MO Plzeň 1 se rozhodlo věnovat větší částku 

poskytovatelům sociálních služeb. Uvedla, že dotační program je rozdělen na tři části. První část 

„Podaná ruka“ byla určena pro sociální služby a žadatelé mohli žádat o příspěvek ve výši až 

100 000 Kč. Druhý program byl určen na prevenci rizikového chování do výše 80 000 Kč a třetí 

program byl určen na „Místo, kde žijeme“ do výše 50 000 Kč. Je ráda a doufá, že poskytovatelé 

sociálních služeb, jakými jsou Terasy, hospic sv. Lazara, Máta, Domov, Hever, Domovinka atd. 

mají na svoji činnost dostatek finančních prostředků. 

Odešel p. Pavel Trampota. Počet přítomných členů ZMO Plzeň 1 je 25. 

Dále Mgr. Jehličková nahlásila střet zájmů, protože je devátým rokem členkou správní rady hospicu 

sv. Lazara.  

Požádala přítomné o dotazy.  

Slova se ujal p. Heřman. Sdělil, že nemá žádnou otázku, ale požádal o oddělené hlasování k bodům 

č. 15, 26 a 39. 

Ing. Helena Řežábová požádala o hlasování o návrhu p. Heřmana, kdy by se mělo o materiálech 

č. 15, 26 a 39 hlasovat o všech třech najednou ale zvlášť od ostatních. 

Pro návrh pana Heřmana hlasovalo 5 členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 – Mgr. Magdaléna 

Daňková, p. František Hagara, p. Václav Heřman, p. Zbyněk Šefčík, Bc. Tomáš Trnka. 

Proti návrhu pana Heřmana hlasovalo 14 členů Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Hlasování se zdrželo 6 členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 – JUDr. Martin Holý, p. Miroslav Kesl, p. 

Jiří Novák, Ing. Jiří Rezek, Ph.D., Ing. Jan Štěpán, Jiří Uhlík, MBA. 

Návrh nebyl přijat. 

Ing. Helena Řežábová sdělila, že zastupitelstvo si přeje hlasovat o všech bodech programu 

dohromady a vyzvala přítomné, zda mají nějaké otázky. 

Vrátil se p. Pavel Trampota. Počet přítomných členů ZMO Plzeň 1 je 26. 

Slova se ujal p. Heřman. Zareagoval na hlasování, které proběhlo. Chtěli hlasovat pro ostatní body, 

nicméně nyní hlasovat nebudou. 

Ing. Helena Řežábová požádala o hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 24 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Hlasování se zdrželi 2 členi Zastupitelstva MO Plzeň 1 – p. Václav Heřman, p. Zbyněk Šefčík 
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Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 98 schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 23)  Návrh na poskytnutí individuálních dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na veřejně 

prospěšné účely včetně rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2019 

č. 28 

 

Ing. Helena Řežábová sdělila, že se jedná o schválení rozpočtového opatření rozpočtu MO Plzeň 1 

na rok 2019 č. 28 ve výši 159 000 Kč spočívající v navýšení provozních transferů jiným 

organizacím a veřejným rozpočtům pro poskytnutí individuálních dotací. Jde o poskytnutí dotací 

pro Film Servis Plzeň, s. r. o. a Šerák z.s. Dále se schvaluje uzavření veřejnoprávních smluv 

o poskytnutí dotace s tím, že text smlouvy bude doplněn u každé jednotlivé smlouvy o identifikaci 

žadatele, účel poskytnutí dotace a částku schválené dotace, případně podporu de minimis nebo 

vyrovnávací platbu a dále návrh, že v případě, že nebude smlouva ze strany příjemce dotace 

podepsána nejdéle do 30. 8. 2019, usnesení vůči příjemci dotace pozbývá účinnosti. Naopak se 

neschvaluje poskytnutí dotací iReport s. r. o., pí. Martě Soukupové a Agora CE o. p. s. 

Ing. Helena Řežábová vyzvala přítomné, zda mají k tomuto návrhu nějaké připomínky. Nikdo 

žádné připomínky neměl, a tak požádala o hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

Usnesení č. 99 schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 24)  Prodej a vyjmutí části pozemku parc. č. 2784/2 nově označeného dle GP č. 3947-

1447/2016 jako parc. č. 2784/10 vše k.ú. Bolevec o výměře 27 m2 z trvalé správy 

MO Plzeň 1 vedené v Příloze č. 3 Statutu města Plzně 

 

Ing. Helena Řežábová informovala, že se jedná o žádost Odboru příjmů z pohledávek a prodeje 

MMP o stanovisko k žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. o prodej části pozemku, který je 

v těsné blízkosti hasičské zbrojnice, a proto musí být udělen souhlas s jeho prodejem. 

Vyzvala přítomné, zda mají k tomuto návrhu nějaké připomínky. Nikdo žádné připomínky neměl, 

a tak požádala o hlasování. 

Usnesení bylo schváleno všemi 26 přítomnými členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 

 

Usnesení č. 100 schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1 

Bod 25)  Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

Ing. Helena Řežábová vyzvala přítomné, zda mají k návrhu nějaké dotazy. 

Nikdo žádné dotazy neměl, a tak se přešlo k hlasování.  

Usnesení bylo schváleno 26 přítomnými členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 
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Návrh byl přijat.  

 

Odešel Ing. Šrámek. Počet přítomných členů ZMO Plzeň 1 je 25. 

  

Usnesení č. 101 schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 26)  Informativní zprávy  

 

Ing. Helena Řežábová sdělila, že se jedná o tyto informativní zprávy: 

• Zadání veřejné zakázky malé rozsahu dle článku 5. 3, části C, bodu 3. Pravidel MO Plzeň 1 

pro zadávání veřejných zakázek a uzavření smlouvy na poskytování služeb na zajištění 

čipování psů na území MO Plzeň 1 s MVDr. Lucií Špačkovou. 

• 2.1 Studie variantního řešení lávky přes Tyršovu ulici a řeku Mži 

2.2 Studie I/20 Plzeň, mosty Rondel, dopravní řešení „Rondel – Karlovarská“ 

• Podání kompletní informace o zadání a průběhu zakázky jednomu uchazeči dle části A bodu 

5.3 Pravidel Rady MO Plzeň 1 pro zadávání veřejných zakázek – výjezdní seminář ZMO 

Plzeň 1 

• Informace o průběhu výběrového řízení na dodavatele stavby „Proměna vnitrobloku 

Krašovská“ 

Ing. Helena Řežábová sdělila, že se tento týden podařilo podepsat smlouvu týkající se proměny 

vnitrobloku Krašovská a proměna může již začít. 

Otázala se přítomných, zda mají nějaké připomínky. Nikdo žádné otázky neměl, a tak se přešlo 

k hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 25 přítomnými členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

1 člen ZMO  Plzeň 1 nehlasoval – Ing. Šrámek. 

Návrh byl přijat.  

 

Usnesení č. 102 schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval 

Bod 27)  Návrh na zveřejňování zápisů z kontrolního a finančního výboru na webu 

městského obvodu Plzeň 1 

Ing. Helena Řežábová požádala p. Hagaru o slovo. 

P. Hagara sdělil, že by chtěli, aby na webu po vzoru MO Plzeň 3 byl zveřejňován jak zápis 

z Kontrolního výboru, tak z Finančního výboru, aby se tím zlepšila informovanost občanů ohledně 

dění a transparentnost úřadu. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala a uvedla, že k tomuto bodu má protinávrh, kdy si opatřili právní 

stanovisko od JUDr. Dominika Tomáška, vedoucího Odboru právního a legislativního MMP, kde se 
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mj. píše, že při dobrovolném zveřejňování výstupů z výboru/komise vždy platí, bez ohledu na to, zda 

o dobrovolném zveřejňování výstupů rozhodne zastupitelstvo či samotný výbor (rada či samotná 

komise), že ke zveřejňování může dojít až poté, co jsou informace zařazeny na program zasedání 

zastupitelstva/rady obce, neboť do té doby se jedná o podklad pro zastupitelstvo/radu obce.  

Paní starostka Ing. Helena Řežábová předložila protinávrh – nový text usnesení doplněný o to, že se 

schvaluje zveřejňování zápisů ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 na webu MO Plzeň 1, 

a to vždy nejdříve až po zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, na kterém byly tyto zápisy projednány, 

a ukládá panu tajemníkovi ÚMO Plzeň 1 zapracovat tyto změny do jednacích řádů výborů 

Zastupitelstva MO Plzeň 1 a informovat členy výborů a zajistit samotné zveřejňování zápisů ze 

zasedání výborů na webových stránkách MO Plzeň 1. 

Ing. Helena Řežábová vyzvala přítomné, zda mají nějaké otázky. 

Mgr. Daňková souhlasila a časový rozptyl nevadí. 

P. Hagara s protinávrhem souhlasí a vzal by ho za svůj. 

Ing. Helena Řežábová dala hlasovat o protinávrhu. 

 

Usnesení bylo schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

1 člen ZMO Plzeň 1 nehlasoval – Ing. Šrámek. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 28)  Zachování parkové úpravy pozemku 1137/1156 v k.ú. Bolevec 

 

Zprávu předkládá p. Václav Heřman. 

Ing. Helena Řežábová předala slovo p. Heřmanovi. 

P. Heřman uvedl, že se jedná o pozemek v Komenského 20, který již v minulosti byl dotčen tím, že 

by zde měla stát budova. I v minulosti byli občané proti. Občani to vyjádřili formou petice a dosáhli 

svého. Již tehdy byli proti Františkáni, kteří jsou nyní pro výstavbu kostela. Je přesvědčen o tom, že 

není důvod k tomu, aby město Plzeň usilovalo o směnu pozemku za pozemek, který se nachází 

v těsné blízkosti čističky odpadních vod, kde zamýšlí park. Dodal, že neví, kdo by chtěl park 

v blízkosti čističky odpadních vod. MO Plzeň 1 schvaloval revitalizaci, kde se projednával i kostel, 

který by zde mohl stát či nemusel. Dodal, že má dojít k pokácení 21 stromů a poničení zeleně, což 

může narušit klima v okolí. Na základě toho vznikla petice, kterou podepsalo více než 500 lidí 

z blízkého okolí, kteří by byli dotčeni. Dále podotkl, že by se mělo vzít v potaz to, kdo petici 

podepsal z důvodu, aby lidé, co nežijí v blízkosti, nerozhodovali o životě lidí, kteří zde žijí. 

Z Twitteru pana Holuba, který napsal otevřený dopis Farnosti na Lochotíně, kde se konkrétně píše, že 

vyzývá příznivce stavby nového kostela, aby se veřejně postavili za tento hodnotný projekt. Je 

potřeba jasné a seriózní protiváhy zavádějící petici organizované komunisty. P. Heřman dodal, že za 

sebe a za KSČM prohlašuje, že není autorem petice, nic neorganizoval, ale pouze ji podepsal. Kvůli 

časové tísni dodal, že všechny petice jmenovat nebude. 

Dodal, že v případě nepodpoření zeleně, dají zastupitelé veřejnosti najevo, že jako politici se od 
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veřejnosti odklánějí. 

Vrátil se Ing. Šrámek. Počet přítomných členů ZMO Plzeň 1 je 26. 

Připomněl citát, který pronesl T. G. Masaryk: „Já jsem obviňován z toho, že mám něco proti církvím, 

ale já nestojím proti náboženství, nýbrž proti náboženství zvrhlému, které potřebuje politiky, aby jej 

hájili“ a to se zde, dle slov p. Heřmana, děje. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala a předala slovo Mgr. Jehličkové. 

Odešel Mgr. Řehula. Počet přítomných členů ZMO Plzeň 1 je 25. 

Mgr. Jehličková reagovala na p. Heřmana. Sdělila, že jako komunisté neschválili dotace na sociální 

oblast ze tří důvodů a to: chtěli, aby byla vyndaná žádost Římsko-katolické farnosti Plzeň, která se 

věnuje dětem; chtěli, aby byla vyndaná žádost farnosti Evangelické církve metodistické, tzn. 

Mateřského centra Slovíčko. Mgr. Jehličková oznámila p. Heřmanovi, že v tom je ideovost.  

Přišel zpět Mgr. Řehula. Počet přítomných členů ZMO Plzeň 1 je 26. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala a předala slovo MUDr. Bočkovi. 

MUDr. Boček pozdravil všechny přítomné a sdělil, že nemůže hlasovat pro usnesení, tak jak ho 

navrhli zastupitelé KSČM a má k tomu několik zásadních důvodů. Uvedl, že se nejedná o pozemek 

s parkovou úpravou ani o park, ale dle katastrální mapy se jedná o pozemek jako ostatní plocha. 

Připomněl, že základním dokumentem, je územní plán a definici územního plánu citoval. Proto se 

domnívá, že nelze vytrhávat pozemky, doplňovat je. Toto nevidí jako správný postup a mělo by se 

postupovat dle územního plánu. Uvedl, že v důvodové zprávě nejsou žádná fakta. 

Odchod Ing. Bubeníčkové. Počet přítomných členů ZMO Plzeň 1 je 25. 

Ing. Helena Řežábová předala slovo Mgr. Řehulovi. 

Mgr. Řehula sdělil, že by rád podpořil myšlenku Římsko-katolické farnosti ve spolupráci 

s Biskupstvím plzeňským a jejich záměr a domnívá se, že taková stavba v okolí chybí. Sám biskup 

řekl, že by zde byl prostor i pro skauty. Dodal, že vzhledem k zelené střeše by stavba byla 

i prospěšná. 

Dostavila se zpět Ing. Bubeníčková. Počet přítomných členů ZMO Plzeň 1 je 26. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala a předala slovo panu Josefu Jeřábkovi z přítomných hostů. Předem 

Ing. Helena Řežábová avizovala, aby se každý, kdo vystoupí, představil a upozornila na časový limit 

3 minuty.  

Josef Jeřábek, sdělil, že jeho otec byl za komunistů zavřený na 5 let a nemá důvod souhlasit 

s komunisty a to, co se zde děje považuje za vandalství, protože určitě není potřeba vykácet 20 

stromů kvůli kostelu, který zde není potřeba. Dodal, že v Plzni se nachází velké množství kostelů, 

které také chátrají a proč je tedy nutné stavět další kostel. Dodal, že má ještě připomínky k provozu 

Boleveckého rybníka. 

Ing. Helena Řežábová, podotkla, že nyní se Bolevecký rybník neprojednává. 

Jako další z hostů vystoupil MUDr. Podlipný. Pozdravil všechny přítomné a sdělil, že měl možnost 

seznámit se s architektonickou studií kostela a musí uznat, že jde o velmi pěknou stavbu a souhlasí 

s Mgr. Řehulou. Podotkl, že s výstavbou kostela se plánuje i větší vysazení stromů. 
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Ing. Helena Řežábová poděkovala a předala slovo p. Heřmanovi. 

P. Heřman zareagoval na Mgr. Jehličkovou. Řekl, že Mgr. Jehličková vyjmenovala organizace, které 

nechtěli podpořit a nyní uvede proč. Bod č. 15, který se týká farnosti Evangelické církve, tak tam mu 

vadí, že peníze budou čerpány na vzdělávání zaměstnanců a mzdové náklady. Dodal, že pokud by 

peníze byly použity na děti či dětské tábory, nemají problém tento návrh podpořit. Bod 26 týkající se 

Římskokatolické farnosti, kde mají být peníze využity na fotoslužby, osvětlení, osobní náklady, což 

opět neschvaluje. Jako poslední důvod uvedl bod 39, který se týká společnosti Post Belum, kterou 

také nepodpoří.  

Dále p. Heřman zareagoval na MUDr. Bočka. Uvedl, že v katastru pozemků, je pozemek vedený jako 

zeleň čímž územní plán nevylučuje to, že zde nemůže zeleň být.  

P. Heřman zareagoval na Mgr. Řehulu. P. Heřman souhlasil, že práce s mládeží je důležitá 

a potřebná. Sdělil, že rozumí tomu, že se skauti musí někde scházet, ale rád by připomněl, že skauti, 

kteří fungují pod Římsko-katolickou farností zde na Lochotíně působí v bývalé mateřské škole, 

kterou si následně pronajali, a tudíž se mají kde scházet. Podotkl, že i přes nedostatek míst 

v mateřských školách nikdy nenavrhl vyhnat skauty. 

V neposlední řadě p. Heřman zareagoval na pana MUDr. Podlipného a souhlasil, že plánovaný kostel 

je opravdu krásně řešený a bude souhlasit ještě více, pokud bude stavba stát jinde. 

Ing. Helena Řežábová předala slovo MUDr. Bočkovi. 

MUDr. Boček dodal pár poznámek k tomu, co již řekl. Sdělil, že stále nikdo nepožádal o změnu 

v územním plánu. Územní plán má cyklické změny, které mohly již proběhnout. Jako další věc 

podotkl, že nechutnost stavět souvisí s okolím, kde obyvatelé žijí, z čehož vyplývá, že jiný názor 

budou mít obyvatelé v těsné blízkostí a obyvatelé na konci sídliště budou mít také jiný názor. Jako 

třetí věc uvedl, že v současné době se mluví o zeleni a stromech, nicméně životní prostředí je 

prostředí, kde žije a nejsou to jen stromy a zeleň ale zejména i veřejné prostranství. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala a předala slovo Mgr. Jehličkové. 

Mgr. Jehličková zareagovala na p. Heřmana. Uvedla, že většina z 64 organizací si žádá finanční 

prostředky na provoz a provoz jsou i mzdové náklady. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala a předala slovo Mgr. Krňoulovi. Sdělil, že na p. Heřmana reagovat 

nebude, ale zareagoval na občana, který říkal, že kostely chátrají. Řekl mu, že přece lidé chodí tam, 

co mají blíže s tím, že zeleň zůstane zachována. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala a jelikož nikdo ze zastupitelů neměl žádný dotaz, předala slovo 

veřejnosti.  

Slova se ujal p. Jeřábek Josef. Uvedl, že je z Komenského ulice, což je dům mezi Boleveckou 

sokolovnou a OC Atom. Řekl, že před 40 lety zde zasadil 20 bříz, které jsou zde do dneška, a město 

tam nevysadilo nic. Sdělil, že dva roky zpět město vykácelo několik tújí a dlouhou dobu tam pak 

prostor ležel ladem, a proto on sám, za vlastní peníze nakoupil růže a ovocné stromy, které zde 

vysadil. Dodal, že v současné době děti neznají ovocné stromy, a proto opět za své peníze nakoupil 

ovocný strom, který zde opět vysadil.  

Ing. Helena Řežábová k tomuto měla zásadní připomínku. Sdělila, že poslední dobou si občané na 

veřejném prostranství dělají to, co oni sami uznají za vhodné a jednají s prostorem, jako kdyby byl 

jejich. Souhlasila, že ne vždy se MO Plzeň 1 o daný prostor stará tak, jak by si každý jednotlivec 
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představoval, ale není možné, aby si každý občan vysázel několik stromů a MO Plzeň 1 se o ně 

následně staral. Oznámila, že není na pochvalu, aby si obyvatelé vysazovali své stromy na veřejném 

prostranství. Oznámila, že chtějí vypsat dotace, které by měly řád s tím, že pokud si někdo vysadí své 

vlastní stromy, aby se o ně i následně staral. Uvedla, že není možné, aby někdo, když si vysadí 

záhony růží, následně požadoval, aby se MO Plzeň 1 o ně následně staral. 

Ing. Helena Řežábová předala slovo přítomné občance pí Ryšavé. 

Pí Ryšavá se představila a oznámila, že bydlí v Komenského ulici, která by byla stavbou kostela 

nejvíce dotčená. Úvodem sdělila, že p. Jeřábek se o růže, které on sám vysadil, stará také sám. 

Vyjádřila nesouhlas s Ing. Helenou Řežábovou, protože stromy nejsou břemena nýbrž benefity a jsou 

přínosem v sídlišti, které je hustě osídlené. Reagovala na veřejné projednání, kde se projednávalo mj. 

hrací hřiště. Uvedla, že p. Heřman má stejný názor jako ona, protože chtějí zachovat zeleň. Uvedla, 

že již v minulosti sepisovali petici a nyní se musí zachovat stejně. Sdělila, že jediní komunisté se za 

ně v roce 2018 postavili. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala a předala slovo dalšímu občanu, Janu Blažkovi. 

P. Blažek sdělil, že bydlel v 70. letech v Sokolovské ulici a poté v Komenského ulici, tudíž ví, jak 

vypadal Lochotín v počátcích, kdy se zde stavělo. Uvedl, že změna, která se odehrála na sídlišti je 

veliká a celá revitalizace sídliště je vedena správným směrem. Chápe dopis pí Ryšavé a chápe její 

postoj k tomu, že se má vykácet 20 stromů, poněvadž on sám býval skaut a vztah k přírodě je kladný. 

Uvedl, že se nebude stavět X kostelů ale pouze jeden, který bude pro 50 000 lidí. Kostel bude 

dostupný pro všechny. Uvedl, že Františkáni jsou velice skromní a myslí to dobře. Byl by rád, kdyby 

se mohlo opustit od myšlenky, že kostel bude na úkor 20 stromů, které se vysadí jinde, a bude jich 

více. Dodal, že návrh kostela je velice krásný a určitě i nevěřící do tohoto kostela zamíří. Dodal, že 

komunistům zdaleka nejde o zachování zeleně a poprosil, aby se lidé s komunisty nespojovali.  

Ing. Helena Řežábová sdělila, že časový limit vypršel a předala slovo Mgr. Daňkové. 

Mgr. Daňková oznámila, že slyšela plno argumentů pro i proti. Uvedla, že sama je pokřtěná a i tak je 

proti výstavbě kostela. Řekla, že pokud jsou Františkáni hodní, měli by respektovat to, že občané jsou 

proti výstavbě kostela. Sdělila, že se ještě nevyjádřili k otevřenému dopisu, ale určitě si nemyslí, že 

zelená střecha nenahradí klasickou zeleň. 

Odešel Jiří Winkelhöfer. Počet přítomných členů ZMO Plzeň 1 je 25. 

Ing. Helena Řežábová předala slovo občance, pí Daně Brabcové. 

Pí Brabcová poděkovala za slova. Sdělila, že dnes je to 70 let, kdy byl její prastrýc zatčen v katedrále 

sv. Víta STB. Vyjádřila se ke kostelu a řekla, že je jedno, pokud jde do kostela jen proto, že je to 

hezká stavba ale hlavně jde o to, zda jde do kostela s Kristem v srdci, a proto může dojet i do jiného 

kostela aby nebylo potřeba stromy kácet. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala a předala slovo občance, pí Daně Hurtové. Ta sdělila, že bydlí 

v ulici E. Krásnohorské. Sdělila, že reaguje na Mgr. Brabce, který říkal, že parkování na sídlišti se 

nezlepší, a že má obavu, že nepotěší obyvatele. Sdělila, že již nyní nelze najít v okolí volné parkovací 

místo, a tak by jí zajímalo, kde budou parkovat ti, co přijedou jen do kostela. 

Přišel zpět p. Jiří Winkelhöfer. Počet přítomných členů ZMO Plzeň 1 je 26. 

Ing. Helena Řežábová sdělila, že kostel musí splňovat všechny zákonné podmínky a předala slovo 

MUDr. Bočkovi. 
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MUDr. Boček sdělil, že parkovací místa jsou součástí stavebního řízení, zda stavebník splní 

požadavky. Reagoval na to, že kostel je údajně jen pro věřící. Sdělil, že díky své profesi se setkává 

s lidmi z nejrůznějších politických stran a přesvědčení a musí říct, že čím dál více se na něj obrací 

i členové KSČM s tím, že jsou rádi, že by zde měl stát kostel. Dodal, že v naší společnosti je bohužel 

zakořeněn fakt, že kostel je jen pro věřící. Dodal, že každý má chvilku, kdy rád v tichu potřebuje 

popřemýšlet atd. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala a předala slovo občanu Ing. Ženíškovi. 

Ing. Ženíšek sdělil, že kostel vidí jako důsledek špatného územního plánování předchozích 20 let, 

kdy zastupitelům byla problematika sídlišť jedno. Dodal, že již několikrát psal, že na sídliště žije 

45 000 obyvatel MO Plzeň 1, což představuje 9/10 obyvatel a místní sídliště zaujímají 1/7 plochy 

MO Plzeň 1. Dodal, že 20 let se již mluví o tom, že je potřeba sídliště revitalizovat a dodal, že situace 

je taková, že v současné době je na sídlišti cca 18 000 bytů a projektanti spočítali, že chybí 10 000 

parkovacích míst. Dodal, že místo aby se problematika s parkováním zlepšila, tak se díky 

zastupitelům stále zhoršuje, poněvadž stále se vystavují nové bytové domy. Dodal, že káral Mgr. 

Brabce za to, že odsouhlasil nástavbu v mateřské škole ve Žlutické ulici a nyní se zde postavil bytový 

dům a MO Plzeň 1 chce zřejmě pozemky prodat, aby se zde mohla vystavit další parkovací místa. 

Hrozí bytový dům Krašovská, který je v plánu vystavit, právě na místě, kde by se mohl spíše stát 

kostel. Dodal, že toto je vina zastupitelů. Dodal, že na tuto problematiku by se mělo nahlížet globálně 

a chybí stále velký počet parkovacích míst. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala a předala slovo Mgr. Brabcovi. 

Mgr. Brabec sdělil, že o parkování mluvil v úplně jiném kontextu. Nicméně se k tomu nebude 

vyjadřovat a zareagoval na p. Ženíška. Uvedl, že p. Ženíšek vždy bojoval proti všemu, co MO Plzeň 

1 udělal a vždy zůstal sám, nikdy neměl větší podporu. Podal velké množství trestních oznámení, 

které nebyly úspěšné, každému vyhrožoval podáním trestního oznámení. Mgr. Brabec sdělil, že do 

politiky přišel ze ZČU, že rád diskutuje a je zastáncem toho, aby každý názor byl vyslyšen. Oznámil, 

že se nyní domnívá, že se točíme v kruhu. Jedna skupina je pro kostel, druhá zásadně proti. Dovolil si 

navrhnout ukončení této debaty z důvodu, že vše pro i proti bylo již řečeno. 

Ing. Helena Řežábová sdělila všem přítomným, že se bude hlasovat o skončení této debaty. 

 

Pro ukončení debaty bylo 21 členů Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Proti ukončení debaty bylo 5 členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 – Mgr. Magdaléna Daňková, Ing. Jiří 

Rezek, Ph.D., p. Zbyněk Šefčík, p. František Hagara, p. Václav Heřman 

Návrh byl přijat. 

 

Ing. Helena Řežábová poprosila poslední debatující občanku, aby se vyjádřila. 

Marie Motlová sdělila, že je věřící „na volné noze“ a za minulého režimu „uklízela“ za své názory. 

Uvedla, že nyní se zastává stromů, které byly vykáceny rekonstrukcí plynovodu, sněhovou kalamitou 

a nyní se mají kácet další. Dodala, že planetu ničíme, a že bude volit Komunisty. 

Ing. Helena Řežábová sdělila, že má právo volit, koho chce a dala hlasovat o návrhu pana Heřmana. 

Usnesení nebylo schváleno 21 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1. 
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Pro toto usnesení hlasovalo 5 členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 - Mgr. Magdaléna Daňková, p. 

František Hagara, p. Václav Heřman, Ing. Jiří Rezek, Ph.D., p. Zbyněk Šefčík 

Návrh nebyl přijat. 

Bod 29) Náměty a dotazy členů ZMO Plzeň 1, různé 

Ing. Helena Řežábová požádala vzhledem k pokročilé večerní hodině zastupitele o vstřícnost.  

Slova se ujala Mgr. Daňková a uvedla, že výměna pozemku bude probíhat na městském 

zastupitelstvu, kde se to bude schvalovat a dodala, že je důležité, aby občané svůj názor vyjádřili na 

městském zastupitelstvu. Dále vznesla dotaz k Mgr. Krňoulovi a tázala se, kdo ho v současné době 

po dobu jeho nemoci zastupuje.  

Ing. Helena Řežábová oznámila, že Mgr. Krňoula nezastupuje nikdo, protože se jedná o volenou 

funkci. 

Mgr. Daňková se omluvila, a dodala, že otázku myslela tak, kdo tedy vykonává jeho práci, pokud je 

nemocný. 

Ing. Helena Řežábová řekla, že jej zastupují kolegové, kteří materiály připravují a vše je s Mgr. 

Krňoulem projednáváno jak emaily, tak telefonicky a předala slovo P. Trampotovi. 

P. Trampota sdělil, že v poslední době se pohybuje v okolí Boleveckých rybníků, a že v okolí 

kempu Ostende je jednosměrka ale i přes to tam jezdí velké množství aut v protisměru a požádal, 

zda by bylo možné doplnit dopravní značení. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala a dodala, že kolegyně Bc. Romana Tomašuková domluví 

nápravu a předala slovo p. Šefčíkovi. 

P. Šefčík poděkoval za slovo a řekl, že v roce 2017 byly na Bílé Hoře a na celém obvodě Plzeň 1 

zrušeny hnědé popelnice na bioodpad. Po té byly na jaře opět nějaké popelnice dovezeny 

v omezeném množství a začaly fungovat kontejnery. Dodal, že někteří to mají ke kontejnerům 

daleko. Požádal, zda by bylo možné využít operační program EU na pořízení kompostérů 

k rodinným domům, což funguje např. ve Starém Plzenci. Dodal, že lidé si mohli podat žádost 

a poté byly tyto kontejnery k dispozici. 

Ing. Helena Řežábová sdělila, že se lze obrátit na „Čistou Plzeň“ a na Odbor životního prostředí 

MMP s tímto návrhem s tím, že tyto kroky podniknou. Dále Ing. Řežábová ke kontejnerům dodala, 

že hnědá popelnice je určena na odpad kuchyňský nikoli na odpad ze zahrady. Dodala, že pokud má 

někdo zahradu, je to jeho přítěž a může odpad odvézt zdarma na sběrný dvůr či může požádat 

Čistou Plzeň, která mu přistaví kontejner a za 90 Kč kontejner odveze. 

Ing. Helena Řežábová předala slovo MUDr. Bočkovi, který měl technickou připomínku. 

MUDr. Boček dodal, že o kontejner k přistavení žádal, ale nic se nedělo. Po zavolání na uvedené 

číslo se opět nic nedělo. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala za zpětnou vazbu a zajistí nápravu. 

O slovo požádal p. Heřman. 

P. Heřman poděkoval za slovo a řekl, že 1. 6. 2019 visel na budově ÚMO Plzeň 1 černý prapor, za 

což by rád poděkoval a pochválil vedení MO Plzeň 1, že se k této „akci“ přidali. Černý prapor visel 
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z důvodu, že v obci Dražůvky byl zastřelen při výkonu své funkce místostarosta pan Rudolf Štos. P. 

Heřman dále pochválil MO Plzeň 1, že pravidelně pokládá květiny na pomníky. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala a předala slovo p. Hagarovi. 

P. Hagara vznesl dotaz k p. Uhlíkovi, MBA, a to k bodu č. 21, který se týká návrhu na poskytnutí 

dotací na podporu sportovní, tělovýchovné a zájmové činnosti. Uvedl, že p. Uhlík, MBA ohlásil 

střet zájmů, ale následně hlasoval pro tento návrh. 

Jiří Uhlík, MBA sdělil, že postupoval dle zákona v téhle věci. 

Ing. Helena Řežábová sdělila, že zastupitel je dle jednacího řádu povinen nahlásit střet zájmů, ale 

pak může hlasovat dle svého. 

Slova se ujala Mgr. Jehličková, která sdělila, že má milou povinnost přečíst dopis od manželů 

Řeháčkových, kteří museli odejít z jednání ZMO Plzeň 1. V dopisu se omluvili za svůj předčasný 

odchod, poněvadž přišli o hodinu dříve. Psali, že veřejné projednání s občany je velmi přínosné. 

Poděkovala za přístavbu školy a dostavbu sídliště v Hodonínské ulici. Sledují jako občané, že MO 

Plzeň 1 se snaží pomáhat lidem všech věkových kategorií a po všech stránkách. V závěru popřáli 

MO Plzeň 1, aby se i nadále dařilo realizovat změny. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala a zeptala se, zda má někdo další dotazy. O slovo se přihlásila 

Mgr. Jehličková. 

Mgr. Jehličková reagovala na rekonstrukci obřadní síně a těší se, že již v září se budou vítat občánci 

a probíhat obřady v již nové obřadní síni a srdečně všechny pozvala. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala a předala slovo p. Keslovi. 

P. Kesl otevřel diskuzi k tomu, že cyklisté si stěžují, že je poničená cyklostezka okolo hotelu CD, 

a zda by to mohl někdo prověřit. 

Ing. Helena Řežábová poděkovala za připomínku s tím, že zajistí nápravu a uzavřela diskuzi 

k tomuto bodu. 

 

V závěru pozvala přítomné na připravované akce, které na MO Plzeň 1 proběhnou. Jedná se o tyto 

akce: 

- Promenádní koncert - Orchestr Oty Hellera, který se uskuteční dne 20. 6. 2019 v době od 

17.00 do 18.00 hodin v Parku U Bazénu 

- Náplavka k světu – setkání s veřejností, které se uskuteční dne 27. 6. 2019 od 18.00 hodin 

- Promenádní koncert – Hop a Šavani, který se uskuteční 27. 6. 2019 od 17.00 hodin 

v Parku U Bazénu 
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- Opera Nabucco, která se uskuteční dne 28. 6. 2019 od 20.30 hodin v Amfiteátru na 

Lochotíně (Zastupitelům, kteří o lístky projevili zájem, byly lístky předány u prezence) 

- MTBO5days – záštita pí starostky Ing. Heleny Řežábové, orientační závody na horských 

kolech, které se uskuteční ve dnech od 3. – 8. 7. 2019 v autokempu Ostende 

- Hurá do školy, akce pro děti, která se uskuteční dne 30. 8. 2019 v Parku U Bazénu od 13.00 

hodin 

- Promenádní koncert kapely pětatřicátého plzeňského pěšího pluku – Foligno, který se 

uskuteční dne 5. 9. 2019 od 17.00 hodin v Parku U Bazénu 

 

Ing. Helena Řežábová všem poděkovala a sdělila, že další zasedání zastupitelstva proběhne 

11. 9. od 17 hod. a v 19:29 hod ukončila zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1. 
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Bod 30) Závěr 

 

Zapsala: Bc. Eva Štádlerová 

Datum: 26. 6. 2019 

Příloha: Přehled usnesení, prezenční listiny 

 

 

 

 

         Ing. Helena Řežábová 

         starostka MO Plzeň 1 

 

 

 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

Bc. Tomáš Trnka       Ing. Jiří Rezek, Ph.D.  
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