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   Z Á P I S 
z 25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, konaného dne 11. 4. 2018 od 17:00 hodin 

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

Kaznějovská 51, Plzeň 

 

Bod 1)  Zahájení 

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

v 17:00 hod. Přivítal členy Zastupitelstva MO Plzeň 1, úředníky - tajemnici ÚMO Plzeň 1, vedoucí 

jednotlivých odborů, pracovnice organizačního odboru, pracovníky Správy informačních technologií, 

zástupce Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně a spoluobčany.         

Stejnopis pozvánky a oznámení jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

  

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

26 členů Zastupitelstva MO Plzeň 1. Jsme tedy schopni se usnášet.  

 

Omluveni jsou Pavel Trampota a Monika Štefanová. Omluvil pozdější příchod Mgr. Michala Vozobule 

a Bc. Tomáše Trnky. 

 

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.   

Dále pan starosta uvedl, že na stolech mají zastupitelé zápis z Finančního výboru ZMO Plzeň 1 

z 9. 4. 2018, návrh usnesení zastupitele Ing. Václava Ženíška, který jej chce zařadit do programu 

jednání a informativní zprávu Ing. Hanzelína k Hodonínské ulici.  

Upozornil na tiskopisy, které každému leží na stole a které slouží na písemné interpelace a dotazy, aby 

nedocházelo k pochybnostem a poprosil, aby jakákoliv interpelace či dotaz byla na tento papír napsán a 

předán organizačnímu odboru. 

  

Bod 2)  Jmenování ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise            

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

 

Jaroslav Výborný a Jiří Winkelhöfer 
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Mgr. Brabec - konstatoval, že oba jmenovaní souhlasí. 

 

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

Plzeň 1: 

 

Ing. Vladislav Bartman, Libor Kojzar, Ing. Jan Štěpán 

 
 

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 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1.  

 

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

 

Starosta MO Plzeň 1 Mgr. Brabec seznámil přítomné s programem.  
 

Program jednání: 

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise 

2. Schválení programu jednání  

3. Projekt regenerace sídliště Plzeň - Bolevec 

4. Projekt regenerace sídliště Plzeň - Lochotín 

5. Návrh Strategického plánu města Plzně 

6. Kontrola plnění usnesení z 24. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň l 

7. Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň l 

8. Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 

9. Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 

10. Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 

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

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

13. Vyřízení písemných interpelací členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 

14. Projednání pokuty uložené rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 

19. 11. 2015 

15. Návrh připomínek MO Plzeň 1 ke změně Statutu města Plzně 

16. Novela vyhlášky o místních poplatcích 

17. Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 1 za rok 2017 

18. Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 8 - 11 

19. 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 



 3 

20. Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně 

určených pro Městskou policii Plzeň na projekt "Plzeňská senior akademie" včetně 

rozpočtového opatření č. 7  

21. Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP s určením 

pro rozpočet KŘTÚ – SVSMP – Péče o vzhled města, včetně rozpočtového opatření č. 12 

22. Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP na realizaci 

akce “Umístění radarového ukazatele rychlosti v ulici Na Chmelnicích“, včetně rozpočtového 

opatření č. 13  

23. Zařazení nově zahajované akce „Komunikační úpravy Tachovská 61 – 71, Plzeň“ 

do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO 

Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření č. 14 

24. Zařazení nově zahajované projektové přípravy do  jmenovitého seznamu stavebních 

investičních akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 

25. Zařazení nově zahajované akce „Instalace vzduchotechnických rekuperačních 

jednotek v objektu 87. MŠ, Komenského 46“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních 

akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1  

26. Zařazení nově zahajované akce „Instalace stojanu s hodinami a s bezpečnostním hlásičem“ 

do jmenovitého seznamu nestavebních investic rozpočtu  Odboru investičního ÚMO Plzeň 1, 

včetně rozpočtového opatření č. 15 

27. Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 16 

28. Informativní zprávy 

29. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1    

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

31. Závěr 

 

Pan starosta přistoupil k hlasování o programu jednání. Přihlásil se Ing. Ženíšek se žádostí o zařazení 

bodu, který předkládá a to: Návrh na odstoupení města Plzně od fúze PT a.s. a PE a.s. 

Pan starosta nechal o zařazení tohoto bodu hlasovat.  
 

Pro zařazení hlasoval Ing. Březina, V. Heřman, Ing. Ženíšek, 14 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo proti, 

Mgr. Krňoul nehlasoval, 5 členů ZMO Plzeň 1 se zdrželo – Mgr. Jehličková, PhDr. Mádlová, 

Ing. Stanková, Mgr. Šuma a Mgr. Zarzycký. Při hlasování nebyl přítomen Mgr. Vozobule a Bc. Trnka.  

Návrh nebyl přijat. 

 

Nyní pan starosta přistoupil k hlasování k původnímu programu tak, jak byl předložen. 

 

Pro hlasovalo 22členů ZMO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel hlasování. 

 

Program byl schválen.  
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Bod 3) Projekt regenerace sídliště Plzeň – Bolevec 

Usnesení č. 449 - schváleno 22 členy ZMO Plzeň 1, 3 členové se zdrželi hlasování 

 

Mgr. Brabec - otevírá rozpravu k tomuto bodu. 

 

Ing. Bartman -  dovolil bych si doplnit usnesení o podmínku, že do výkresové dokumentace 

bude zakreslen stávající chodník s parkováním v Nýřanské ulici a stávající 

místa v Plaské ulici. 

 

V. Heřman -  do bodu II. navrhuje doplnit, že počet současných parkovacích míst bude 

zachován, nebo navýšen. 

 

Ing. Vostracká -  pokud se někde postaví parkovací dům, nemůžeme zaručit, že budou všechna 

parkovací místa bezplatná.  

 

V. Heřman -  chtěl jsem zareagovat pouze na to, abychom si těmi usneseními neuzavřeli cestu 

k tomu, že bychom ta bezplatná parkovací místa mohli udělat, že by tam byla 

alternativa. 

 

J. Uhlík -  upozorňuji na to, že na části MO 1 bude na ZMP chváleno „nebo navýšen“ a na 

části ne.    

 

Ing. Vostracká -  celá ta regenerace je o tom, abychom se pokusili navýšit počet parkovacích míst 

v celém sídlišti, jak na terénu, nebo v parkovacích domech.  

 

Během debaty přichází zastupitel Michal Vozobule a Tomáš Trnka, počet zastupitelů je nyní 25.  

  

Vzhledem k tomu, že se nikdo další do rozpravy nepřihlásil, přistoupil pan starosta k hlasování.  

Usnesení bylo přijato 22 členy ZMO Plzeň 1,Bc. Trnka, J. Vágner a Ing. Ženíšek se zdrželi hlasování.  

Návrh byl přijat.. 

 

 

Bod 4) Projekt regenerace sídliště Plzeň – Lochotín 

Usnesení č. 450 - schváleno 22 členy ZMO Plzeň 1, 3 členové hlasovali proti. 

 

Mgr. Brabec - otevírá k tomuto bodu diskuzi. 

 

Ing. Ženíšek - protestuji proti filozofii arch. Hyska, který zpracovával ten projekt, že sídliště 

nejdou zregenerovat tak, že každý byt by měl svoje parkovací místo. Buď bychom 

museli ty paneláky zbourat, nebo hledat jiná řešení. Ale přistupovat ke své práci 

tak, že sídliště jsou špatně postavená a nejde s nimi nic dělat, je naprostý nesmysl. 

Nesmí se stavět další bytové domy a prodávat pozemky. Už v roce 2007 zpracoval 
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jeden projekt, kdyby ho zpracoval pořádně, nemusely by se stavět bytové jednotky 

v Ledecké ulici. Jediné řešení je, že každý bytový dům zkolaudovaný, bude mít 

odstavné parkovací místo.  

 

V. Heřman - tuhle regeneraci nepodpoříme jako klub KSČM, z důvodu, že je tam stavba, která 

zabírá jediné volné místo, zelenou plochu. Budeme proto hlasovat proti.  

 

J. Winkelhöfer - navrhoval bych doplnění textu u tohoto materiálu stejně jako u předchozího nebo 

navýšen. 

 

 

Vzhledem k tomu, že se nikdo další do rozpravy nepřihlásil, přistoupil pan starosta k hlasování.  

Usnesení bylo přijato 22 členy ZMO Plzeň 1, Ing. Březina, V. Heřman a Ing. Ženíšek hlasovali proti.  

Návrh byl přijat.  

 

 

Bod 5)  Návrh Strategického plánu Města Plzně 

Usnesení č. 451 - schváleno 19 členy ZMO Plzeň 1, 4 členové se zdrželi hlasování, 1 hlasoval proti 

a 1 člen nehlasoval. 

 

Mgr. Brabec - otevírá rozpravu k tomuto bodu. 

 

Ing. Ženíšek - seznámil jsem se s projektem badmintonové haly v Krašovské a proti tomu 

protestuji. Nebylo to projednané s obvodem, uplatňovali jsme stavbu halových 

garáží, ÚKRMP s tím nesouhlasil z důvodu ochranného pásma inženýrských sítí a 

že by to vadilo vzhledově a teď tam povolil velkou badmintonovou halu, v místě, 

kde dnes parkují auta, která se nevejdou do sídliště. Protestuji proti tomu, aby 

městská rada toto zařadila bez projednání s obvodem. Na ta jednání nikdo 

z radních obvodu nešel, nevím, zda z důvodu, že jste tak přetíženi. Nevím, čím se 

zabýváte, když ne takovými záležitostmi, které jsou pro nás opravdu stěžejní. 

Kdybyste byli na projektu regenerace sídliště Košutka, tak byste slyšeli požadavky 

lidí. ÚKRMP si z nás dělá srandu a směje se nám a dělá si co chce. Protestuji, 

abychom odsouhlasovali městu tuto halu za 100 mil. Korun. 

 

J. Uhlík - chtěl bych říct, že jsem se jednání na téma badmintonové haly v tomto území 

zúčastnil, na SVS MP a my jsme tam doporučili kolegovi Ženíškovi, ať se obrátí 

na soud s předběžným opatřením proti stavbě haly, ale neučinil tak.   

 

PhDr. Mádlová - navrhuji panu zastupiteli, aby se mnou strávil jeden týden mé pracovní činnosti, 

aby viděl, čím se zabývám.  

 

V. Heřman - chtěl bych se zeptat, jak hlasovala v tomto bodě rada.  
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Mgr. Brabec - celá rada hlasovala pro.  

 

Ing. Ženíšek - mám tady dopis paní Krupičkové z OZ Sylván, kde uvádí, že v měsíci říjnu se 

konaly dva výrobní výbory, na které byli zváni zástupci městského obvodu, nikdo 

se jednání nezúčastnil. Takže já jsem z tohoto dopisu vycházel.  

 

Mgr. Brabec - ukončil rozpravu k bodu č. 5 a přistoupil k hlasování.   

 

Usnesení bylo přijato 19 členy ZMO Plzeň 1, Mgr. Vozobule nehlasoval, proti hlasoval Ing. Ženíšek, 

4 členové ZMO Plzeň 1 se zdrželi hlasování - Ing. Březina, V. Heřman, Mgr. Jehličková a Bc. Trnka.  

Návrh byl přijat 

 

 

Bod 6) Kontrola plnění usnesení z 24. zasedání ZMO Plzeň 1 

Usnesení č. 452 - schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel a 1 nehlasoval. 

 

Mgr. Brabec - předal slovo předsedovi KV ZMO Plzeň 1 a ten otevřel rozpravu k tomuto bodu.  

 

Nikdo se do rozpravy nepřihlásil, přistoupil pan starosta k hlasování.   

 

Pro přijetí bylo 23 členů ZMO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel hlasování, PhDr. Mádlová nehlasovala.    

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 7) Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1  

Usnesení č. 453 - schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel a 1 nehlasoval. 

 

Mgr. Brabec - otevřel rozpravu. O slovo se přihlásil Bc. Trnka.  

 

Bc. Trnka - můj dotaz je k bodu č. 70/2018, pojištění dobrovolných hasičů, k bodu č. 83/2018, 

pokuta za neodůvodněné obohacení Sokolovská 90,  

 

Ing. Štědrá - potvrdila, ano, v Sokolovské 90 se jedná se o prodej  

 

J. Uhlík - ten dům, když se prodával, byl ve vlastnictví Českých drah, proto došlo k tomu, že 

si neodkoupili ten pozemek.  

 

Bc. Trnka - můj poslední dotaz směřuje na bod č.105/2018, zastřešení Beko fresch festivalu, 

jestli si požádali o finanční podporu. 

 

Mgr. Brabec - zatím ne, budeme zajišťovat jen formální záštitu, zatím není nic připraveno.  
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Mgr. Trylčová - zeptám se na bod č. 45/2018 a bod č. 59/2018 

 

PhDr. Mádlová - odpovídá k bodu č. 59.  

  Jedná se o problematickou část ulice (Hodonínská), kde jsou nebytové prostory a 

s tím souvisejí umístěné houpací sítě před knihovnou. V majetkové komisi byl 

vysloven nesouhlas, aby tam toto bylo, protože tam se sházejí lidé s alkoholem a 

ruší klid a mohlo by to být problematické. Proto jsme se rozhodli, o místo jiné a to 

před centrem Totem v Kaznějovské ulici a paní ředitelka s tím souhlasí.  

 

K. Szikszay - odpovídá k petici Hodonínská.  

  Občané si stěžovali na lidi bez přístřeší, kteří zde pobývají téměř každý den. Řeší 

to Policie ČR. Předává slovo Ing. Hanzelínovi ohledně nebytových prostor.  

 

Ing. Hanzelín - byla provedena kontrola nebytových prostor, z toho dva byly užívané jako 

ubytovna, tak byl vydán zákaz užívání. Objekt restaurace je řádně zkolaudován a 

objekty potravin, tam v současné době probíhají správní řízení na tzv. legalizaci.  

 

Mgr. Trylčová - počítá se s tím, že tam ta prodejna zůstane? 

 

Ing. Hanzelín - pokud se jim povede sehnat souhlas spoluvlastníků a budou mít všechny podklady, 

pak ano. Pokud ne, tak budou muset asi skončit.  

 

Mgr. Trylčová - poslední dotaz mám k bodu č. 71/2018 – přijdu včas. 

 

PhDr. Mádlová - je to pilotní projekt, veškeré podklady máte v bodě 26, kde se bude instalace hodin 

projednávat. Jedná se o celostátní projekt, do kterého jsou již zapojena některá 

města, a je iniciován spolkem Přijdu včas, který vznikl na základě tragické události 

jedné rodiny. Na stojanu bude tlačítko na policii a hodiny, aby věděli, že se mají 

vrátit již domů. Máme souhlas velitele městské policie a vytipovali jsme 

Kaznějovskou ulici. 

 

Mgr. Jehličková - chci se zeptat na Hodonínskou ulici jako kolegyně Trylčová. Byla jsem se podívat 

minulý týden na místě a vzhledem k nastávajícím teplým měsícům se tam bude 

situace zhoršovat a apelovala bych na kolegu Winkelhöfera, aby tam udělali za 

kontrolní výbor občasné kontroly a na obvod, aby tam pomohli těm lidem.  

 

Mgr. Brabec - v této souvislosti informoval, že se zúčastnil akce „monitoring bezdomovců“ 

a pochválil činnost a připravenost pracovnic sociálního odboru.  

 

Ing. Bartman - dotaz bod č. 119/2018, Klášter Chotěšov. 
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PhDr. Mádlová - jedná se o to, že Domovinka zajišťuje zdravotní a sociální služby klientům našeho 

obvodu, proto tuto akci podporujeme.  

 

J. Winkelhöfer - vím o situaci v Hodonínské ulici, je to záležitost městské policie a společenství 

vlastníků, jak už tady zaznělo a ti si tam neměly takové provozovny vůbec pustit a 

jen oni by to dokázaly ovlivnit.  

 

PhDr. Mádlová - chtěla bych doplnit J. Winkelhöfera, protože jsme udělali co jsme mohli, svolali 

jsme schůzku s předsedy společenství vlastníků BJ v tomto inkriminovaném 

prostoru, přišli i zástupci městské policie a Policie ČR, zástupci kontrolního 

výboru, Cizinecké policie, stavebního úřadu. Zásadní problém je ve společenství 

vlastníků, neboť ty prostory jsou opravdu v jejich vlastnictví.  

 

J. Uhlík - SVJ nechtějí přijít o nájemné od vlastníků těch obchodů, stačilo by dát výpověď a 

nabídnout ty nebytové prostory třeba na opravnu obuvi, nebo nějaké podobné 

služby, možná ale ne za takový příjem.  

 

Mgr. Brabec - vím o tom, že jedná řezník Mayer o pronájmu jednoho z těch krámů s SVJ. 

 

Vzhledem k tomu, že se nikdo další do rozpravy nepřihlásil, přistoupil pan starosta k hlasování.  

Usnesení bylo přijato 23 členy ZMO Plzeň 1, zdržel se 1 člen ZMO Plzeň 1- Ing. Ženíšek, nehlasoval 

L. Kojzar.  

Návrh byl přijat.  

 

 

Bod 8)        Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 

Usnesení č. 454 - schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel. 

 

Mgr. Brabec - otevřel rozpravu k tomuto bodu. 

Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nepřihlásil, přistoupil pan starosta k hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 24 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel.  

Návrh byl přijat.  

 

 

 

Bod 9)  Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 

Usnesení č. 455 - schváleno všemi 25 přítomnými členy Zastupitelstva MO Plzeň 1.  

 

PhDr. Mádlová - otevřela rozpravu k tomuto bodu.  
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Ing. Bartman - chtěl bych se zeptat na jednání ohledně mateřských školek a zavádění 

povinnosti chození dvouletých dětí do MŠ, jestli z toho vyplývají nějaké 

investiční náklady.  

 

PhDr. Mádlová - v současné době ne. Jsou vytipovány tři školky, kde už s těmi nejmenšími dětmi 

mají zkušenost, doplníme pouze vybavení pro dvouleté děti. Uvidíme po 

zápisu, kolik se jich přihlásí. O tom, jaký bude zájem, budete informováni a 

žádné velké stavební investice to neobnáší.   

 

V. Heřman - v návaznosti na Vaše schůzky s paní ředitelkou Chvalovou bych chtěl požádat o 

jednu věc. Vedle G. F. K. je hřiště s oválem, který rekonstruoval městský 

obvod s tím, že to hřiště bude volně přístupné veřejnosti. V loňském roce došlo 

ke změně režimu v provozování hřiště a čas pro veřejnost se rapidně snížil tak, 

že počtvrté hodině už je zavřené. Vnímám to jako velkou škodu, že ten areál 

není veřejnosti přístupný v době, kdy ho nevyužívá škola. Proto bych chtěl, zda 

byste nezjednala nápravu, až budete příště jednat s paní ředitelkou. 

 

J. Uhlík - určitě jsme v tomto směru nějaké kroky podnikali a pokud možno odpovíme 

písemně.    

 

Vzhledem k tomu, že se nikdo další do rozpravy nepřihlásil, přistoupila paní místostarostka 

k hlasování.  

Usnesení bylo schváleno všemi 25 přítomnými členy Zastupitelstva MO Plzeň 1.  

Návrh byl přijat.  

 

 

Bod 10) Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1 

Usnesení č. 456 - schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel. 

 

J. Uhlík, MBA - otevřel rozpravu k tomuto bodu. 

 

V. Heřman - 9. 3. 2018 jste jednal s ředitelem ZOO Trávníčkem, chystá se tam naučná 

stezka a já bych se zeptal s ohledem na dobu nedávno minulou, kdy jsme 

z obvodu do ZOO dávali nemalé finanční prostředky a slyšeli jsme, že tam už 

víc peněz z obvodu nepůjde, tak se chci zeptat, co nás ta naučná expozice jako 

obvod bude stát.  

 

J. Uhlík - čekáme na schválení přebytku hospodaření města na městském zastupitelstvu. 

Informace, které se týkají přesné částky, budeme předkládat na zastupitelstvu 

příště a bude na to samostatný materiál návrh rozpočtového opatření.  
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Mgr. Vozobule - řešili jste nějakým způsobem to, že v minulosti byla poskytnuta dotace ZOO a 

BZ na dokumentaci pro ÚR na projekt „sloni na Mži“ s tím, že to co odevzdala 

ZOO, město nepovažuje za dokumentaci pro ÚR a přesoutěžila celou 

dokumentaci včetně stavebního povolení znova. Bylo to nějakým způsobem 

řečeno? Protože zastupitelstvo tady dalo finanční prostředky výhradně na 

dokumentaci k ÚR. 

 

J. Uhlík - zatím jsme to neřešili a čekáme, jak dopadne soutěž a jakým způsobem se 

k tomu postaví město.  

 

Mgr. Jehličková - mám dotaz na 9. 3. 2018, na jednání s ředitelem D.J.K.T. Otavou, ve věci 

projednání akce Noc s operou.  

 

J. Uhlík - jedná se o finanční spoluúčast obvodu na akci a opět čekáme na schválení 

přebytku hospodaření města a návrh na finanční spoluúčast. Podle toho budeme 

předkládat na červnové jednání ZMO 1.  

 

Nikdo jiný se do rozpravy nepřihlásil, pan místostarosta přistoupil k hlasování.   

 

Usnesení bylo schváleno 24 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel hlasování.   

Návrh byl přijat.  

 

 

Bod 11)   Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 

Usnesení č. 457 - schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel. 

 

J. Winkelhöfer - požádal o dotazy, s nimiž se však nikdo nepřihlásil, a proto přistoupil 

k hlasování.  

   

Usnesení bylo schváleno 24 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel hlasování.  

Návrh byl přijat.  

 

 

Bod 12)    Zpráva o činnosti předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 

Usnesení č. 458 - schváleno 22 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel, 2 členové nehlasovali. 

 

Mgr. Krňoul - požádal přítomné o dotazy. 

Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nepřihlásil, přistoupil pan starosta k hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 22 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel hlasování, 

V. Heřman a Mgr. Jehličková nehlasovali.  

Návrh byl přijat.  
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Bod 13)   Vyřízení písemných interpelací členů zastupitelstva MO Plzeň 1 

Usnesení č. 459 - schváleno všemi přítomnými 25 členy ZMO Plzeň 1. 

 

Mgr. Brabec - otevřel rozpravu k tomuto bodu. 

 

Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nepřihlásil, přistoupil pan starosta k hlasování. 

Usnesení bylo schváleno všemi 25 přítomnými členy Zastupitelstva MO Plzeň 1.   

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 14)  Projednání pokuty uložené rozhodnutím ÚOHS ze dne 19. 11. 2015 

K tomuto bodu nebylo přijato žádné usnesení. 

 

Mgr. Brabec - otevřel k tomuto bodu diskuzi.  

 

L. Kojzar - vznáší návrh, aby se o tomto bodu hlasovalo tajnou formou.  

  

Mgr. Vozobule - děkuji za slovo, pane starosto. Já bych se chtěl samozřejmě k tomu bodu 

vyjádřit, už vzhledem k tomu, že ta kauza má nějaký vývoj z minulého 

volebního období, kdy jsem zastával funkci předsedy kontrolního výboru. 

Zejména musím říci, na tom materiálu, se kterým nejsem příliš ztotožněn, tak 

mě zaráží Vaše vyjádření vlastně k tomu, proč se nesešla škodní komise. Prostě 

říct důvod, že zastupitelstvo ve svém hlasování neprojevilo vůli zajistit řízení o 

náhradě škody, je nonsens. To nedává žádný smysl. Protože zastupitelstvo, ani 

zároveň jaksi to právo, které vy chcete dneska využít, to znamená nevymáhat 

škodu, neodsouhlasilo. To znamená, když se podíváte do toho právního 

posudku, který jste si zadali, když se podíváte do kteréhokoli stanoviska 

ministerstva vnitra, které se zabývá vymáháním škody, není to jenom to, které 

jste si nechali poslat, ale je tam i stanovisko z loňského roku, které bylo pro 

občanské sdružení oživení, tak to tam právě ten postup při vymáhání škody 

rozebírají, a jak je přesně napsáno v tom jaksi právním stanovisku, tak je to 

zbytková funkce nebo zbytková pravomoc rady. To znamená – a obecně je ten 

princip toho, že obec má vymáhat a má se snažit, aby vlastně nedošlo 

k promlčení jakékoliv podobné škody. To znamená, vy jste měli jednoznačně 

konat, měli jste konat jako rada, ministerstvo vnitra tam samozřejmě ještě mluví 

o tom, jakým způsobem to má formálně probíhat na úrovni – nebo může 

probíhat na úrovni toho úřadu a v momentě, když je tu napsáno, že jste byl paní 

tajemnicí vyzván – nebo byla vyzvána škodní komise, tak to naplňuje alespoň 

ten postup, který se požaduje po úřadu. To znamená, že pak je ten míč celkově 

na Vaší straně, jako starosty městského obvodu, potažmo celé rady, která měla 

v této věci konat. Takže dnes přijít s usnesením, které tu škodu shazuje, a na 

otázku rady dokonce, což je teda ještě také zvláštní věc, proč se nesešla škodní 
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komise, odpovědět, že v to neprojevilo vůli zastupitelstvo v tom bodě, je 

nejenom nonsens, ale myslím si, že je to hrubé nepochopení zákona o obcích a 

že ten Váš postoj a celkový postup je v příkrém rozporu se zákonem o obcích. 

Není asi překvapením, že já osobně, a po poradě s kolegy, pak řekneme i 

stanovisko klubu, ale já osobně nejsem připraven v tuto chvíli ten materiál 

podpořit i z toho důvodu, který je, který jsem teď řekl. A ještě jedna věc – je 

otázkou, jestli to samotné vymáhání prostě nevzbuzuje další otázky, týkající se 

škody, možná že to právně tak není, ale minimálně je to tak morálně a politicky, 

že v momentě, kdy se jaksi nehledal ten původní viník, v tu chvíli potom 

nedodržení a nerespektování zákona o obcích a dalších právních předpisů 

znamená, že tím viníkem jste nově Vy, pane starosto, a rada městského obvodu. 

 

Mgr. Brabec - děkuji. Já mám, pochopitelně, jiný názor. 

 

Ing. Březina - já bych se chtěl k tomu také vyjádřit. Jednak teda chci reagovat na ten návrh 

tajného hlasování. Nevím, proč bychom měli hlasovat tajně; aby se nevědělo, 

kdo jak hlasoval? Vezměte si, že všichni, co jsme byli zvolení, a je to i ve 

stanovisku ministerstva vnitra, tak máme jednat s péčí řádného hospodáře. Tak 

za co se chce kdo schovávat? Pojďme si říci na rovinu, o co jde. Pokud jde o 

ten návrh usnesení, musím říct, že je chaotický. Upustit od vymáhání škody - 

není zřejmé, pro které konkrétní důvody má zastupitelstvo upustit od vymáhání 

škody. Jestli je to například to pověření možnosti uplatnění pojistné události - 

prosím vás, to je návrh nebo výklad advokátní kanceláře – ale jako dávat to 

jako důvod – to nechápu a nevím, proč to je. Z těch důvodů, které vám uvedla 

advokátní kancelář, měla rada vybrat 2, 3 – ty nejzávažnější, které vedou 

k tomu, proč to odepsat. Navíc se chci tady ještě zeptat, protože pan starosta 

tady ve svém vyjádření pro zastupitele píše, kteří advokáti radili k oněm 

veřejným zakázkám. Vy tam nabízíte, že se máme přijít podívat na ty veškeré 

smlouvy s advokátními kancelářemi. Takže když byly nějaké advokátní 

kanceláře, proč se nevymáhá škoda po advokátovi? Takže to už je toho trošku 

víc. Já bych jenom ze stanoviska ministerstva vnitra si dovolil uvést pár věcí. 

Kompetentní orgán obce musí rozhodnout, zda bude náhrada škody 

uplatňována či nikoliv před uplynutím promlčecí lhůty. Jak víte, i v těch 

stanoviscích, už jsme zřejmě po lhůtě. V případě nečinnosti příslušného orgánu 

obce, respektive přijetí rozhodnutí o neuplatnění náhrady škody bez existence 

relevantního důvodu, nelze vyloučit případný postih jednotlivých členů 

zastupitelstva v rámci jejich soukromoprávní či trestněprávní odpovědnosti. A 

tady je asi zakopaný pes, proč chcete, nebo navrhuje se tajné hlasování. 

V dalším tom stanovisku ministerstva vnitra je napsáno, že je nutné primárně 

vycházet z ustanovení § 38 odst. 6 zákona o obcích, které stanoví, že obec je 

povinna chránit svůj majetek před neoprávněnými zásahy a včas uplatňovat 

právo na náhradu škody a právo na vydání bezdůvodného obohacení. 
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Z uvedeného ustanovení vyplývá povinnost obce vymáhat náhradu škody s tím, 

že k tomu příslušný orgán obce musí vždy precizně posoudit, zda k vymáhání 

náhrady škody přistoupí či nikoliv. U nás se to za celé dva roky – už to budou 

dva roky a něco – se v tom neudělalo nic. Zodpovědný orgán obce je, pokud 

vím, rada. V takovém případě, pokud se neudálo nic, vzniká důvodné riziko 

odpovědnosti členů zastupitelstva, ať již v rovině soukromoprávní či 

trestněprávní. A pokud si vzpomenete, z toho 9. 12. 2015, nás bylo 12, kteří 

hlasovali pro to, aby předseda nebo starosta zahájil řízení o náhradě škody. 

Takže tolik k tomu jenom z mé strany a pak zřejmě budu chtít dále ještě 

pokračovat. Protože, když si to vezmu, tady jde o odepsání 150 tisíc; když na 

komisi dotační se dohadujeme, jestli dáme spolku 5, spolku, který dělá s dětmi, 

někdy i postiženými, 5, 10 nebo 15 tisíc, tady 150 vyhodíme jen tak, proto, že 

někdo něco udělal špatně. Děkuji. 

 

Mgr. Brabec - děkuji. Pane inženýre, pochopitelně stejným způsobem jsem mohl vytáhnout 

jiné citáty z té právní analýzy a argumentovat jinak, že. Ale věřím, že jsme 

všichni gramotní a četli jsme si to.  

 

Mgr. Trylčová - dovolte, abych se také já vyjádřila k tomuto bodu, a to v tom směru, že chci 

podotknout; víte, já to možná nevidím na jednu stranu úplně tak černě, protože 

kdo má nějakou zkušenost s výběrovým řízením, potažmo se dostal do 

problémů, že musel vlastně celou záležitost řešit ÚOHS, a dostal penále 150 tis. 

Kč, tak ví, že tahle částka není velká. Nicméně samozřejmě znamená to, že 

nějaké pravděpodobně pochybení tady bylo. Ale my jsme přeci na konci 

minulého roku – nevím, jestli se nepletu, odsouhlasili proplacení té pokuty 

všichni kolegové tady. Já musím říci, že uplynula nějaká doba a chtěla bych 

říci, že v každé firmě, pokud tady nastane nějaký takovýto problém, tak existuje 

likvidační komise. Tady máme asi škodní komisi. Mrzí mě, že skutečně ta 

komise nezasedala, neboť by se nám teď rozhodovalo snáze, ale chci říci, že 

zase na druhou stranu závisí na rozhodnutí každého, jakým způsobem k tomu 

přistoupí. Takže je skutečně s ohledem na to, v jaké výši atd., nicméně schází 

mi tady skutečně závěr likvidační komise nebo škodní komise k tomu, aby to 

bylo nějakým způsobem argumentačně podpořené.  

 

PhDr. Mádlová    - já bych jenom doplnila, protože se tady hovořilo o celé radě. Dovoluji si tady 

sdělit, že náš klub ANO se od roku 2015, kdy jsme schválili zaplacení pokuty 

150 tis. Kč, protože to bylo nutné, jí zaplatit; my jsme se zajímali o to – já a 

naši radní, jsme se zajímali o promlčecí dobu, zajímali jsme se o škodní komisi, 

likvidační komisi, kdy zasedne, proč ještě nezasedla, to znamená, že na našich 

interních jednáních a posléze i na jednáních rady, tak jsme upozorňovali na 

některé věci, dokonce jsme chtěli některé věci zpracovat. Pravda je, že třeba co 

se týče těch smluv, tak v tom nám vyhověno nebylo, přestože to bylo jako úkol, 



 14 

což považujeme za trošku zvláštní, ale nicméně tak to je. A to je tedy veškerý 

můj komentář k činnosti rady za klub ANO. 

 

Ing. Březina - já bych jenom chtěl ještě doplnit, že tím návrhem, který jsem v tom prosinci 

2015 dával, tak jsem měl za to, aby teda škodní komise vznikla a ta klidně 

mohla za půl roku, za rok, konstatovat, a předložit nám návrh na upuštění od 

vymáhání škody. Vůbec nic proti ničemu by to nebylo. Ale že se tady 2,5 roku 

s tím nic nedělá, tak dnes nemůžu souhlasit s tím, a z těchto důvodů, které už 

jsem tady uvedl, navrhuji usnesení. 

 

Ing. Březina - navrhuje text usnesení: „Zastupitelstvo schvaluje vymáhat škodu 150 tis. Kč na 

těch zastupitelích, kteří dne 9. 12. 2015 svým hlasováním na zastupitelstvu 

zabránili vzniku řízení o náhradě škody“. To znamená, ti, co byli proti, nebo se 

zdrželi hlasování nebo nehlasovali. Aby 150 tis. uhradili rukou dílnou 

nerozdílnou ti, kteří hlasovali proti, zdrželi se, anebo nehlasovali vůbec. A ten 

protokol z toho máme. 

 

Ing. Bartman - jenom přece tím, že nehlasuji, jsem nezbavil nikoho práva to nadále vymáhat. 

 

Mgr. Brabec - ano, návrh máme registrovaný.  

 

Mgr. Brabec - dojedeme další debatu, teď se hlásí kolega Šuma. 

 

Mgr. Šuma - já bych k tomu chtěl jenom podotknout pár věcí. My už se za klub ANO 

snažíme, ve své podstatě celou dobu tady připomínkujeme vyjádření advokátní 

kanceláře Rösch ohledně toho, že byl v podstatě zadán úkol na radě, kde mělo 

být jasně dáno, abychom už do minulého zastupitelstva, potom do tohoto 

zastupitelstva, aby bylo jasně řečeno ANO – vymáhat, NE – nevymáhat. 

Vždycky z advokátní kanceláře Rösch vypadlo, že je to v podstatě 

mnohovrstevnaté rozhodnutí a já v podstatě nejsem moudrý z toho, jak se má 

zastupitelstvo zachovat, a jak má vlastně v tuto chvíli rozhodovat. To je jedna 

věc. Druhá věc je, že bylo dáno v podstatě úkolem z rady, aby byly vyhledány 

smlouvy, týkající se veřejné zakázky, aby bylo posouzeno, zda na těch 

smlouvách je nějaká parafa advokátní kanceláře, která v době zadávání té 

předmětné veřejné zakázky poskytovala právní služby pro obvod a aby bylo 

posouzeno, zda, a to mimochodem říkal i pan Březina, zda je možnost uplatnit 

pojistku, uplatnit vymáhání škody formou té pojistky advokátní kanceláře, která 

v té době parafovala ty smlouvy a ve své podstatě by měla tedy podle mého 

názoru, nevím, jak tenkrát byla ta smlouva o právních službách, ale tato 

advokátní kancelář by měla odpovídat za to, že byla špatně zadána ta veřejná 

zakázka. Nestalo se tak, nedostal jsem tyto předmětné podklady. Jediné, co se 

stalo, že jsem byl odkázán na to, abych si to šel vyhledat sám a že to je mnoho 
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dokumentů a podobně, což mi přijde trošku divné vyhledat smlouvu 

o poskytování právních služeb vyhledat v podstatě tyto smlouvy o zadávání 

veřejných zakázek. Mně to přijde na hodinu, nestalo se tak. Další věc. 

V podstatě mi přijde, že celou tu dobu se snažíme něco vydolovat, ale nestalo 

se tak. To je jenom za klub ANO. Děkuji. 

 

Mgr. Brabec - já tady nebudu polemizovat; na stránce 2 a 3 máte vyjádření advokátní 

kanceláře k možnosti uplatnění pojistné události, v té druhé části právního 

názoru.  

 

Mgr. Vozobule - já bych jenom chtěl k návrhu kolegy Březiny vysvětlit, vlastně proč v této 

podobě, přestože chápu, kam míří, nemám příliš v zásadě chuť to podpořit, 

protože si nejsem jist, jestli tohle je správná cesta. Protože my se tady bavíme 

o tom, že přesto, že to zastupitelstvo tuto záležitost neodhlasovalo, a ta 

záležitost je, že ukládalo starostovi, aby zahájil proces vymáhání, tak přesto on 

to měl dělat ze zákona o obcích. To znamená, že ta chyba není na těch 

zastupitelích. Můžeme se ze zákona bavit o tom, jestli náhodou tady v tom 

zastupitelstvu není nějaká vůle připravit usnesení, kde bychom si tu pravomoc 

stáhli na úroveň zastupitelstva a prostě pokud rada není schopná to řešit, což 

konec konců by možná mohlo být řešení pro klub ANO, který vlastně sám říká, 

že není s tou celou situací jaksi příliš ztotožněn. To je určitě možnost. Ale říct 

konkrétně, že to budeme vymáhat po zastupitelích, kteří nehlasovali, nebo se 

zdrželi, mi nepřijde v danou chvíli úplně rozumné, protože přes to všechno si 

myslím, že by starosta měl konat, přesto, že tady to hlasování nebylo. To je 

podle mě naprosto jednoznačné i z toho posudku, i ze zákona jako takového. 

 

Mgr. Šuma - má technickou poznámku – nemůžeme se přeci usnést, po kom se to bude 

vymáhat. Na to je tady nějaká odpovědnost za škodu a na základě toho – my 

tady nemůžeme určovat, že to budeme vymáhat po tom. Samozřejmě to je 

potom otázkou někoho jiného. Je to nesmysl, abychom se tady usnášeli na tom, 

po kom se to bude vymáhat. Na to jsou potom nějaké postupy a v případě, že se 

to bude vymáhat po současné radě, tak ta potom má regres vůči těm, kdo 

vlastně za tu škodu můžou atd., to je zase otázka jiná. 

 

L. Kojzar - požádal o krátkou přestávku, aby se sešli jako koalice. 

 

Pan starosta vyhlásil krátkou přestávku pro jednání koaličních klubů.  

 

Mgr. Vozobule - samozřejmě nevím, jestli jsou nějaké závěry konkrétní pro toto zastupitelstvo 

z vašeho jednání, to samozřejmě je na vás, ale za nás bych chtěl říci, že my to 

usnesení nepodpoříme, jako klub z mnoha důvodů, nebo hlavně z těch, 

o kterých jsem mluvil, ad 1. ad 2, bude-li volba tajná, já osobně rozhodně si 
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nevyzvednu hlasovací lístky a chci, aby bylo uvedeno v zápise, že jsem byl 

proti schválení toho usnesení, to znamená, hlasoval jsem proti.  

 

Bc. Trnka - jenom chci říci totéž, co pak kolega Vozobule, to znamená, také si nevyzvednu 

lístky a také prosím o uvedení v zápisu, že jsem proti schválení tohoto 

rozhodnutí.  

 

Ing. Ženíšek - totéž, co oba předchozí řečníci. 

 

Mgr. Jehličková - to stejné, jako moji kolegové, nevyzvednu si hlasovací lístky. 

 

V. Heřman - v případě, že neprojde usnesení, které navrhuje kolega Březina, si taktéž 

nevyzvednu hlasovací lístek. 

 

Ing. Březina - já teda nevím, všichni už předjímáme, že bude tajné hlasování, asi ho koalice 

prosadí, takže taky si nevyzvednu lístek a jsem proti tomuto usnesení. 

 

Mgr. Brabec - podle mých poznámek jsou dva návrhy hlasování. Poslední byl návrh pana 

inženýra Březiny, který si Ing. Bartman poznamenal. Předtím než dojdeme 

k hlasování, mne požádal pan doktor Rösch vystoupit k některým bodům, které 

se týkají tohoto bodu.  

 

JUDr. Rösch - dobrý podvečer, dámy a pánové. Já bych si dovolil jenom stručně zejména 

zareagovat na příspěvek pana magistra Šumy, případně jsme vám tady s mojí 

kolegyní paní doktorkou Linhartovou k dispozici, pokud byste chtěli se nás 

ještě na něco v této věci zeptat. Já si myslím, že je několik nepochopení ze 

strany pak především pana magistra Šumy. My jsme se snažili to napsat 

zejména v tom prvním rozboru poměrně velmi pečlivě a velmi podrobně, ten 

druhý rozbor už byl taková zkratka v podstatě, která odpovídala na určité 

otázky. To první nepochopení vidím v tom, že pan Mgr. Šuma se domnívá, že 

máme říct zastupitelům, jak mají hlasovat. To já jsem hluboce přesvědčen spolu 

s panem, myslím, Ing. Březinou, že to prostě nemůže právník zastupitelům 

říkat. Každý zastupitel má svoji odpovědnost, a nemůže přeci se řídit tím, co 

mu, ať už odborník z oboru ekonomiky, z oboru nevím, oboru nemovitostí i 

z oboru právního řekne. Čili my jsme se tam snažili shrnout PRO a PROTI, ale 

je prostě mylná představa, že by měl zastupitel hlasovat podle toho, co mu 

řekne právník. To je první bod. Druhý bod je, obáváme se, že někteří z vás byli 

možná námi, a z naší strany to bylo nechtěné, trošku svedeni na mylnou stezku, 

když se pořád od některých zastupitelů, jak vidíme, vrací ten balon pojištění a 

advokáti - pojištění. My, když jsme hledali ta PRO, která v podstatě vyplývají 

ze zákona a zkráceně řečeno, by bylo možno uvést, že se má ta obec chovat 

s péčí řádného hospodáře a pokud to jde, tak vymáhat. Pak jsme hledali ta 
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PROTI, hledali jsme samozřejmě ty překážky, na které může ten vymahatel 

v podstatě nebo ten vymáhající narazit. Tak jako jednu z možných překážek 

jsme si řekli – no dobře, ale pokud by byla podána žaloba na ty škůdce, kteří ale 

zatím ještě tedy vybráni nebyli, tak pokud by byla podána žaloba, tak čím by se 

ti škůdci mohli také jaksi bránit. A jeden z argumentů, který je na bíle dni, 

celkem je, že by mohl říct: no dobře, ale já jsem tehdy při tom procesu těch 

zakázek postupoval nebo postupovala takto a takto proto, že mně takto poradila 

advokátní kancelář. My nevíme, jestli se to stalo, jestli ta advokátní kancelář 

dávala dobré rady nebo dávala špatné rady, my pouze upozorňujeme na to, že 

by se ten potencionální škůdce mohl vyvinit, kdyby prostě odkázal na to, že se 

chovat tehdy v duchu návodu, který mu dal odborník, právník. A teď se velmi 

často hovoří o tom, a vymáhejte to na těch právnících. No to by se nejdříve 

muselo zjistit, že oni skutečně radili špatně. A pak ta otázka toho pojištění – 

tam myslím, že také je určité nedorozumění, a to bych poprosil kolegyni 

doktorku Linhartovou, aby vám v kostce jenom krátce vysvětlila, jak je to s tím 

pojištěním u těch advokátů. 

 

JUDr. Linhartová  - dobrý večer. Já bych vám chtěla vysvětlit problematiku pojištění a uplatnění 

pojistné události vůči advokátu, respektive vůči pojišťovně advokáta. Uplatnění 

pojistné události je úplně poslední bod na té úsečce od okamžiku, kdy vy 

řeknete, kdo vám za újmu nebo za škodu odpovídá. Zdali vám odpovídá, zdali 

je tam příčinná souvislost, a zdali to jednání advokáta v konkrétní věci bylo 

hlavní a jedinou příčinou té újmy, která vám byla způsobena. To znamená, vy 

byste museli zjistit, že ten advokát, který tehdy poskytoval právní služby, 

poskytl takovou radu, která způsobila újmu, a že tato jeho rada byla hlavní a 

jedinou příčinou škody nebo újmy, která vám byla způsobena. Podle našich 

informací k tomuhle zatím nedošlo, že byste řekli, tento advokát svojí špatnou 

radou nám způsobil škodu, a jeho špatná rada je jedinou a hlavní příčinou 

způsobené škody. Jenom v takovém případě byste se mohli obrátit na tohoto 

advokáta s náhradou újmy, a to většinou nějakou předžalobní výzvou. Pokud by 

tento advokát tu škodu neuznal, řekl by, já vám nic nezaplatím, protože sice 

jsem tu věc konzultoval, poskytoval jsem nějaké poradenství, ale mě nemůžete 

ustanovit jako hlavní odpovědnou osobou za způsobenou škodu, neboť tenhle 

postup, který jsem konzultoval, schválila rada, zastupitelstvo a podepsali ho tito 

lidé, rozhodli o tom, že se tato veřejná zakázka bude konat, tito lidé a podobně, 

a řekl by, já vám tu škodu nezaplatím, já vám tu újmu nenahradím. Museli 

byste se obrátit na soud a soud by rozhodl, zda ten advokát odpovídá. Probíhalo 

by řízení většinou rok, dva, tři, čtyři a více let, případně, pokud by se ten 

advokát bránil úplně všemu, co byste mu kladli za vinu, a pokud by po těchto 

letech jste získali exekuční titul, to znamená rozsudek, který by nabyl právní 

moci a který by říkal, ano, tento advokát odpovídá za škodu, teprve v takové 

situaci byste se mohli obrátit, respektive ten advokát, který by byl uznán 

odpovědným za škodu, by se mohl obrátit na svou pojišťovnu a říci: mám tady 
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exekuční titul, pravomocný rozsudek, na základě kterého jsem byl uznán 

odpovědným. Pojišťovno, zaplať úřadu městského obvodu tuto škodu, za kterou 

já odpovídám, protože mám pojistku s tebou. Uplatnění pojistné události je 

úplně poslední krok na té úsečce od okamžiku, kdy uznáte někoho 

odpovědným, respektive, řeknete si, tento advokát nám odpovídá za škodu a ta 

jeho špatná rada byla jedinou a primární příčinou způsobené újmy.  

 

JUDr. Rösch - já jsem tady našel ustanovení 159 nového občanského zákoníku, které říká: 

Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že jí bude vykonávat 

s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Má se za to, že 

jedná nedbale, kdo není této péče řádného hospodáře schopen, ač to musel 

zjistit při přijetí funkce nebo při jejím výkonu a nevyvodí z toho pro sebe 

důsledky. Takže pokud někdo se bojí rozhodnout, pokud někdo říká, advokáte, 

řekni mě, jak mám rozhodnout, tak pak měl možná zvážit, jestli do té funkce 

chtěl jít nebo nechtěl jít a jestli chtěl tu odpovědnost na sebe vzít nebo ne. Jinak 

jestli bych mohl pomoci někomu – já si netroufnu a nemohu troufnout opravdu 

říci, jak máte hlasovat, možná, že někomu pomůže, když bych řekl, jak bych 

hlasoval já. Pokud bych byl prostě členem zastupitelstva obvodního a řešil jsem 

tu záležitost a uplynulo od té doby, co se zaplatila ta částka a co tím pádem 

vznikla škoda, já nevím, cca 2 a ¼ roku, a zvážil bych, jaký je rozpočet obvodu, 

že se jedná o 150 tis. Kč, když ve skutečnosti, nebo hrozila samozřejmě pokuta, 

která mohla být vyšší, zvážil bych ty problémy, jaké s tím jsou, že bych musel 

prokazovat situace, které vznikly někde v letech 2010, 2011 a máme dneska rok 

2018, zvážil bych, že si asi na to budu muset vzít advokátní kancelář, které 

budu platit peníze, zvážil bych, že budou vyslýcháni svědci, že se budou 

všemožně bránit, atd., kolik lidí se s tím bude muset zabývat, tak bych 

s vysokou mírou pravděpodobnosti já za sebe hlasoval pro to odpuštění. 

Protože obec se má samozřejmě starat o svůj majetek, ale když dá na misku vah 

profit potencionálních 150 tis. a na druhou misku vah dá všechny ty těžkosti, 

které s tím jsou a budou a velkou míru nebezpečí promlčení, tak bych prostě 

hlasoval s vysokou mírou pravděpodobnosti pro to odpuštění. Ale říkám to 

jenom proto, že jsem byl tady možná obviněn, nebo naše kancelář byla 

obviněna, že jaksi alibisticky nechceme říct programově, nemáme právo říkat 

každému z vás, jak má hlasovat, ale nebojím se říct svůj názor za sebe. Děkuji 

vám. 

 

Mgr. Šuma - nikdy jsem nechtěl hlasovat podle toho, co mi řekne právník. Já jsem chtěl 

pouze to jasné doporučení zastupitelstvu, zda ano či ne. Dočkal jsem se ho 

teprve teď. Teprve teď jste mi řekl, že za Vás jako doktora Rösche, advokátní 

kancelář, která poskytuje obvodu právní služby, byste hlasoval pro odpuštění.  

 

JUDr. Rösch - nemáte pravdu, totéž jsem Vám řekl na té radě, kam jsem přišel.  

 



 19 

Mgr. Šuma - ale já jsem chtěl doporučení pro zastupitelstvo, na radě nesedí celé 

zastupitelstvo.  

 

JUDr. Rösch - ale my jsme do toho stanoviska napsali, že kdokoliv má nějaký problém a 

potřebuje konzultaci, jsme plně k dispozici. Za ty dva měsíce jste se ani jednou 

neobrátil. Jestli jste měl nějaký problém, byl jsem Vám plně k dispozici.  

 

Mgr. Šuma - co se týče pojištění, tak jak jsem již uvedl dnes, tak neznám obsah smlouvy o 

právních službách s AK, která tehdy zastupovala obvod a tudíž není jasné, zda 

AK odpovídala za samotný obsah, tzn. Za zadávání veřejné zakázky. Jenom 

k tomu chci říct, že v případě, že kdyby odpovídala za zadávání, tak potom to 

pojištění je první na řadě nikoliv poslední v té úsečce, jak říkala Vaše kolegyně.  

 

J. Winkelhöfer - mám krátkou poznámku k tomu, co říkal pan doktor Rösch. Děkuji mu za to, já 

myslím, že jeho poslední vyjádření, které tady prezentoval on jako člověk, je 

přesně to, proč já vždycky v tomhle materiálu hlasuji takovým způsobem. 

Protože chyby se prostě stanou. Určitě v tom procesu vzniklo spoustu 

nedostatků, ale pojďme to vyřešit.  

 

L. Kojzar - také bych Vám chtěl poděkovat, že jste na rovinu řekl svůj názor, i když je to 

Váš osobní názor.  

 

Mgr. Brabec - rád bych Vám řekl jednu věc. Sedíme na těch místech proto, aby lidé měli lepší 

život. Skládali jsme přísahu a s ní jsme do toho šli. Je pravda, že se nikdy 

nezavděčíme všem, že se najdou lidé, kteří se s Vámi neshodnou. Přesto jsme 

obvod, kde se dobře žije, obvod který je uklizený a čistý a lidé mají plné 

důvody žít spokojený život. To byl můj cíl, když jsem chtěl jít do politiky a to 

je můj cíl i dnes a bude i v budoucnosti.  

 

Pan starosta nyní přistoupil k hlasování k návrhu Ing. Březiny. 

 

Návrh usnesení byl schválen 3 členy ZMO Plzeň 1 – Ing. Březina, V. Heřman, Ing. Ženíšek, 1 člen 

ZMO Plzeň 1 nehlasoval – Mgr. Krňoul, 9 členů se zdrželo – Mgr. Jehličková, PhDr. Mádlová, Ing. 

Stanková, Ing. Štěpán, Mgr. Šuma, Bc. Trnka, J. Uhlík, Mgr. Vozobule a Mgr. Zarzycký, ostatních 12 

členů ZMO 1 hlasovalo proti.    

Návrh nebyl přijat.  

 

Mgr. Brabec - nyní přistupujeme k návrhu L. Kojzara na tajné hlasování. 

 

Návrh byl přijat 14 členy ZMO Plzeň 1, proti hlasovalo 11 členů – Ing. Březina, V. Heřman, Mgr. 

Jehličková, PhDr. Mádlová, Ing. Stanková, Ing. Štěpán, Mgr. Šuma, Bc. Trnka, Mgr. Vozobule, Mgr. 

Zarzycký a Ing. Ženíšek.   

Návrh byl přijat.  

 

Pan starosta požádal úřad, aby připravil tajné hlasování.  

 

Oslovil návrhovou komisi, aby byla zároveň „hlasovací“. L. Kojzar sdělil, že jako autor návrhu 

o tajném hlasování nemůže být v této komisi. Požádal o návrh členů hlasovací komise. Za klub ANO – 
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bez návrhu (nebudou si vyzvedávat hlasovací lístky), ČSSD – J. Výborný, OPAT – Ing, Kaňák, 

KSČM – bez návrhu, TOP 09 – bez návrhu, KDU ČSL – bez návrhu, VZP – bez návrhu, 

ODS - J. Winkelhöfer.  

 

Členové hlasovací komise: J. Výborný, Ing. Kaňák a J. Winkelhöfer.  

 

Hlasování pro schválení členů hlasovací komise: 

 

Pro schválení bylo 14 členů ZMO Plzeň 1, zdrželi se 3 členové – Mgr. Jehličková, Bc. Trnka, Ing. 

Ženíšek, nehlasovalo 8 členů – Ing. Březina, V. Heřman, Ing. Kaňák, PhDr. Mádlová, Ing. Štěpán, 

Mgr. Šuma, Mgr. Vozobule a Mgr. Zarzycký.  

Komise byla schválena. 

 

Pan starosta požádal hlasovací komisi, aby se ujala své funkce.  

 

Výsledek tajného hlasování: 

 

Z celkového počtu 14 vydaných hlasovacích lístků 12 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo pro, 1 člen se 

zdržel a 1 nehlasoval  

  

Usnesení nebylo přijato.  

 

 

 

Bod 15)   Připomínky MO Plzeň 1 ke změně statutu města Plzně 

Usnesení č. 460 - schváleno 22 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel, 2 členové nehlasovali. 

 

 

Mgr. Brabec - otevřel rozpravu k předloženému materiálu. Vzhledem k tomu, že se do rozpravy 

nikdo nepřihlásil, přistoupil pan starosta k hlasování.  

 

Usnesení bylo schváleno 22 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel hlasování, Ing. 

Březina a V. Heřman nehlasovali.  

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 16)  Novela vyhlášky o místních poplatcích 

Usnesení č. 461 – schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1, 2 členové se zdrželi. 

 

Mgr. Brabec - otevřel rozpravu k předloženému materiálu. Vzhledem k tomu, že se do 

rozpravy nikdo nepřihlásil, přistoupil pan starosta k hlasování.  

 

Usnesení bylo schváleno 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1, Ing. Bartman a Ing. Štěpán se zdrželi.   

Návrh byl přijat. 
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Bod 17) Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 1 

Usnesení č. 462 - schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel. 

 

J. Uhlík - seznámil krátce s obsahem zprávy a otevřel rozpravu k tomuto bodu. 

 

Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, přistoupil pan místostarosta k hlasování.   

 

Usnesení bylo schváleno 24 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel.    

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Bod 18)  Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 8 – 11 

Usnesení č. 463 - schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel. 

 

J. Uhlík, MBA - otevřel k tomuto bodu rozpravu, jelikož se do rozpravy nikdo nepřihlásil, 

požádal o tabulku na hlasování.  

 

Usnesení bylo schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel.  

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Bod 19)  Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sportovní, 

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

prospěšné veřejné účely 

Usnesení č. 464 – schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel. 

 

Mgr. Brabec  - otevřel rozpravu k tomuto bodu.  

 

Mgr. Jehličková - nahlásila střet zájmů k bodu č. 44 

 

 

Pan starosta přistoupil k dílčímu hlasování: 

k bodu č. 44: 

pro hlasovalo 24 členů ZMO Plzeň 1, Mgr. Jehličková nehlasovala. Bod č. 44 byl přijat. 

 

Nyní pan starosta přistoupil k hlasování k ostatním bodům, ke zbytku materiálu.  
 

Pro přijetí usnesení hlasovalo 24 členů ZMO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel.  

Návrh byl přijat.  
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Bod 20)   Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu 

města Plzně určených pro Městskou policii Plzeň na projekt „Plzeňská senior 

akademie“ včetně rozpočtového opatření č. 7 

Usnesení č. 465 – schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel. 

 

J. Uhlík - seznámil krátce s obsahem zprávy a otevřel rozpravu k tomuto bodu. 

 

Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nepřihlásil, přistoupil pan místostarosta k hlasování.  

 

Usnesení bylo schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel.  

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 21)   Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP 

s určením pro rozpočet KŘTÚ – SVSMP – Péče o vzhled města, včetně 

rozpočtového opatření č. 12 

Usnesení č. 466 – schváleno všemi přítomnými 25 členy ZMO Plzeň 1. 

  

J. Uhlík - seznámil krátce s obsahem zprávy a otevřel rozpravu k tomuto bodu. Jelikož se 

do rozpravy nikdo nepřihlásil, přistoupil pan místostarosta k hlasování.  

 

Usnesení bylo přijato všemi přítomnými 25 členy ZMO Plzeň 1.  

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 22)   Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP 

na realizaci akce „Umístění radarového ukazatele rychlosti v ulici Na 

Chmelnicích“, včetně rozpočtového opatření č. 13 

Usnesení č. 467 – schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel. 

 

J. Uhlík - seznámil krátce s obsahem zprávy a otevřel rozpravu k tomuto bodu. 

 

Mgr. Jehličková   - myslím si, že je třeba zvážit, zda v místě, kde je zastávka autobusu, kde lidé 

vystupují, je třeba umisťovat radar a ne přechod pro chodce. Už jsem se na toto 

ptala na SVS MP, která mi odpověděla obšírným vysvětlením, proč to nejde, tak 

doufám, že alespoň osadí ty zastávky, které jsou do směru města a že budou 

kryté.  

 

J. Uhlík -  mám považovat Vaši připomínku o zakrytých zastávkách jako interpelaci nebo 

jako podnět městskému obvodu? 
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Mgr. Jehličková - považujte ji prosím jako podnět na vedení obvodu. 

 

Usnesení bylo přijato 45 členy ZMO Plzeň 1, zdržel se 1 člen ZMO Plzeň 1 – Mgr. Jehličková. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 23)   Zařazení nově zahajované akce „Komunikační úpravy Tachovská 61 – 71, Plzeň“ 

do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru 

investičního ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření č. 14 

Usnesení č. 468 – schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel, 1 nehlasoval. 

 

 

J. Uhlík - seznámil krátce s obsahem zprávy a otevřel rozpravu k tomuto bodu. 

 

Bc. Trnka - chtěl bych se zeptat, na počty parkovacích míst, jaký je to rozdíl nebo posun 

oproti stávajícímu stavu.            

 

J. Uhlík - legalizujeme parkovací místa a nevím, o kolik dochází k nárůstu. 

 

A. Šlechtová - počet parkovacích míst přesně nevíme, legalizujeme podélná parkovací stání, 

výpočet proveden nebyl, ale myslím si, že max. o polovinu. 

 

Bc. Trnka - kdy předpokládáme realizaci a jak to bude probíhat? 

 

J. Uhlík - akci budeme soutěžit po jednání KZVZ RMO Plzeň 1, 16. 5. 2018, realizaci 

předpokládáme o prázdninách.  

 

Nikdo další se do rozpravy nepřihlásil, přistoupil pan místostarosta k hlasování.  

 

Usnesení bylo schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel, Mgr. Trylčová nehlasovala. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 24)   Zařazení nově zahajované projektové přípravy do jmenovitého seznamu 

stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 

Usnesení č. 469 – schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel, 1 nehlasoval. 

 

J. Uhlík - seznámil krátce s obsahem zprávy a otevřel rozpravu k tomuto bodu. 

 

Ing. Bartman - proč neschvalujeme projektovou přípravu chodník Plaská? 
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J. Uhlík - rada neschválila tuto akci k projektové přípravě, je to docela složitá záležitost a 

necháváme ji na další volební období.   

 

Ing. Ženíšek - chtěl bych využít tohoto bodu k vyjádření nespokojenosti s odpovědí starosty 

na moje interpelace ohledně nástavby Žlutická 2, ohledně ubytovny. Došlo tam 

k tomu, že stavební odbor prodloužil stavební povolení na nástavbu na další 

byty, takže si to vyžaduje 24 parkovacích míst, kde se nedá zaparkovat. 

Stavební odbor to prodloužil v rozporu se schváleným ÚP a teď mi odpověděli, 

že prošla lhůta na prodloužení toho odvolání, ale já si myslím, že by měly 

existovat nějaké další cesty. Žádám obvodní radu, aby se snažila dořešit tento 

problém.  

 

J. Uhlík - dovolím si Vám oponovat, nemáte pravdu, zkreslujete informace a lidem, kteří 

neznají stavební zákon, dáváte myšlenky, které neodpovídají skutečnosti. 

Stavební odbor je výkon státní správy, pokud máte proti jeho rozhodnutím 

výhrady, obraťte se na soud a podejte žalobu na špatné rozhodnutí.  

 

Mgr. Brabec - já Vás každé zastupitelstvo velice slušně žádám o to, abyste zvážil slova, která 

říkáte. Už jste jednou na svá slova u soudu doplatit. Pane inženýre, prosím Vás 

chovejte se jako slušný, inteligentní člověk.    

 

Ing. Ženíšek - proč se nedokážete postavit k tomu problému? 300 lidí tam poslalo petici, že si 

nepřejí tu nástavbu. Teď jste měl ideální možnost to zastavit, a nezastavil.  

 

Ing. Hanzelín - chtěl bych panu Ženíškovi říct, že obě řízení byla vedena veřejnou vyhláškou, 

všichni občané byli účastníky řízení, nikdo se k němu nevyjádřil. Státní správa 

nemá jinou možnost, pokud se nikdo z účastníků nepřihlásí, než záměr povolit. 

Samozřejmě v souladu s dotčenými orgány a ÚP.  

 

Ing. Ženíšek - neprotestuji proti výkonu státní správy. Nikdo tyhle vývěsky nečte. I mně 

kolikrát uniknou nějaké lumpárny. Vyčítám to panu starostovi, který by měl ty 

občany chránit.  

 

Nikdo další se do rozpravy nepřihlásil, přistoupil pan místostarosta k hlasování.  

    

Usnesení bylo přijato 23 členy ZMO Plzeň 1, zdržel se 1 člen ZMO Plzeň 1 – Ing. Ženíšek, 

Mgr. Zarzycký nehlasoval.  

Návrh byl přijat. 

 

Od tohoto bodu již nepřítomen Mgr. Zarzycký.  
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Bod 25)   Zařazení nově zahajované akce „Instalace vzduchotechnických rekuperačních 

jednotek v objektu 87. MŠ, Komenského 46“ do jmenovitého seznamu stavebních 

investičních akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 

Usnesení č. 470 – schváleno všemi přítomnými 24 členy ZMO Plzeň 1. 

 

J. Uhlík - seznámil krátce s obsahem zprávy a otevřel rozpravu k tomuto bodu.  

Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nepřihlásil, přistoupil pan místostarosta k hlasování.  

 

Usnesení bylo přijato všemi 24 přítomnými člena ZMO Plzeň 1.  

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 26)   Zařazení nově zahajované akce „Instalace stojanů s hodinami a s bezpečnostním 

hlásičem“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru 

investičního ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření č. 15 

Usnesení č. 471 – schváleno 18 členy ZMO Plzeň 1, 3 členové se zdrželi, proti hlasovali 2 členové a 

1 nehlasoval. 

 

PhDr. Mádlová - tento bod jsem komentovala v části zpráva o činnosti rady, tak přistupuji 

rovnou k diskuzi.  

 

Mgr. Jehličková - rozumím tomu správně, že 87. MŠ měla mít bezbariérový přístup do pavilonu, 

částka 250 tis. Kč, která na to byla alokována, je přesunuta na tu instalaci 

stojanu? 

 

A. Šlechtová - 250 tis. Kč bereme z kapitálových výdajů jako přebytek, měli jsme tam rezervu. 

 

V. Heřman - pustil obrázek na tabuli, aby k němu mohl něco říci: Ten projekt se líbí, rád 

bych ho podpořil, ale chtěl bych se zeptat, z jakého materiálu bude ten stojan a 

kolik to stálo v jiných městech? 

 

PhDr. Mádlová - ty hodiny stojí ve všech městech stejně, jsou z kovu, z trubek. 

 

V. Heřman - tak to mám já asi špatnou informaci, protože ty hodiny se dají udělat i z jiných 

materiálů. Paní Kostelníková mi sdělila, že nejdražší varianta je ze dřeva a stojí 

170 tis. Kč. Proč u nás levnější varianta trubková stojí 250 tis. Kč?  

 

J. Uhlík - paní Kostelníková nepočítala s tím, že se k tomu musí přivést el. energie a já od 

ní slyšel cenu jinou. Je to cena, kterou dáváme do soutěže.  

 

PhDr. Mádlová - tyto detaily budeme řešit, až pokud to zastupitelstvo obvodu schválí, ale určitou 

rezervu jsme nechávali pro vícepráce. Zvolili jsme nejlacinější variantu. 



 26 

 

V. Heřman - chtěl jsem tím jen odůvodnit to, proč nebudu pro toto hlasovat.  

 

Ing. Březina - proč to rada předkládá do zastupitelstva, když investiční komise to zamítla a jak 

je tlačítko na policii zajištěné proti zneužití? 

 

PhDr. Mádlová - tlačítko bude kryto klasickým krytem s nápisem, že zneužití se trestá a tlačítko 

na záchrannou službu tam nebude. Investiční komise potřebovala doplnit 

informace. Já sama jsem obhajovala smysl tohoto projektu, schválila ho Rada 

MO Plzeň 1, a proto ho předkládáme do zastupitelstva.  

 

Vzhledem k tomu, že se nikdo další do diskuze nepřihlásil, přistoupila paní místostarostka k hlasování.  

 

Usnesení bylo přijato 18 členy ZMO Plzeň 1, proti hlasovali Ing. Březina a V. Heřman, 3 členové se 

zdrželi – Mgr. Jehličková, Bc. Trnka a Mgr. Vozobule, L. Kojzar nehlasoval.  

Návrh byl přijat. 

 

Od tohoto bodu se k nepřítomnému Mgr. Zarzyckému přidává Mgr. Trylčová. Zastupitelstvo hlasuje 

v počtu 23 členů.  

 

 

 

Bod 27)   Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1na rok 2018 č. 16 

Usnesení č. 472 – schváleno všemi přítomnými 23 členy ZMO Plzeň 1. 

 

J. Uhlík - máme před sebou přijetí částky 500 tis. Kč z rozpočtu města fondu ŽP na 

pěstební opatření v Nýřanské ulici, otevírám rozpravu.  

Ing. Bartman - chci se zeptat, o co se přesně jedná. 

 

Bc. Tomašuková - jedná se o výměnu aleje vedle Bolevecké návsi, je to první část projektu, jehož 

zadavatelem byla SVSMP. Potom se jedná o tři vnitroblokové části a ty se 

budou realizovat, až budou finanční prostředky.  

 

 

Vzhledem k tomu, že se nikdo další do diskuze nepřihlásil, přistoupil pan místostarosta k hlasování. 

 

Usnesení bylo přijato všemi přítomnými 23 členy ZMO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat. 
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Bod 28) Informativní zprávy 

Usnesení č. 473 – schváleno 21 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel, 1 nehlasoval. 

 

Mgr. Brabec - otevřel rozpravu k tomuto bodu.  

 

Bc. Trnka - chtěl bych navrhnout samostatné hlasování k IZ č. 10, vyhodnocení zimní 

údržby, protože popis je velice optimistický a vzdálený od skutečnosti.   

 

Mgr. Brabec - ano bod č. 10 budeme hlasovat odděleně. 

 

V. Heřman - z té zprávy vyplývá, že na městském obvodě napadlo celkem 9 cm sněhu, a když 

se podívám, tak vidím, že nás zimní údržba stála skoro 2,7 mil. Kč. To nás 1 cm 

stojí skoro 300 tis. Kč. Nestálo by za to, hledat nějaký jiný systém, jak tohle 

dělat.  

 

Mgr. Brabec - zimní údržba se provádí i když nepadá sníh, musí se solit i když mrzne, největší 

tragédie je když nastane „omrzalka“ a sůl nezabírá, mnohdy sypeme preventivně.  

 

J. Uhlík - neexistuje zimní údržba, za kterou by byl člověk, který ji má na starosti 

pochválen. Když se vyjede často a bude uklizeno, lidé se nezraní a neznám 

člověka, který by dokázal rozhodnout správně o tom, kdy má vyjet technika. 

Tyhle informativní zprávy jsou přehled o tom, kolikrát jsme vyjeli, kolik nás to 

stálo peněz a nejsem schopen posoudit, zda jsme vyjeli správně či nikoliv.  

 

Ing. Bartman - je tam uvedeno do kolika byly uklizeny hlavní komunikace, do kolika ta ostatní. 

Dříve bylo zvykem napsat, že se komunikace v zimě neudržuje.  

 

Mgr. Brabec - máme plán zimní údržby a podle toho se komunikace udržují. 

 

V. Heřman - má přehled o tom, jak se zimní údržba dělá nebo nedělá. Nevztahujte na sebe 

hned všechno, co já tady řeknu, jako nějakou kritiku, já jsem to řekl jen jako 

zajímavost, která ze zprávy vyplynula.  

 

Mgr. Brabec - já tady na tom obvodě žiji a sleduji ty vozy zimní údržby. Je jasné, že když 

vyjedou v šest ráno, tak nemůže být v půl osmé vše uklizeno. Na druhé straně 

potkávám řadu lidí, kteří si stále před svými domy uklízejí sami a já jim chodím 

děkovat a pomáhám jim s ostatními záležitostmi. Dokonce v Sokolovské ulici si 

obyvatelé kantují chodníky sami. 
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Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo další nepřihlásil, přistoupil pan starosta k hlasování 

samostatně k bodu 10.  

 

Bod č. 10 informativní zpráva o vyhodnocení zimní údržby byla přijata 18 členy ZMO Plzeň 1, 3 

členové se zdrželi – Mgr. Jehličková, Bc. Trnka a Ing. Ženíšek a 2 členové nehlasovali – Ing. Kotora a 

Mgr. Vozobule.  

Informativní zpráva č. 10 byla přijata. 

 

Nyní přistoupil pan starosta k hlasování k ostatním informativním zprávám. 

 

Usnesení bylo přijato21 členy ZMO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel, nehlasoval Ing. Kotora.  

Návrh byl přijat.   

 

 

Bod 29)   Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 

 

Mgr. Brabec - otevřel k tomuto bodu rozpravu.  

 

Ing. Ženíšek - já tady čtu zápis z kontrolního výboru, kde si kontrolní výbor stěžuje, že se 

Ranči Šídlovák zadávají pořád nějaké zakázky a potom zase dostaneme pokutu 

150 tisíc a zase ji budeme 5 let složitě zamazávat, nebo jaký je výsledek šetření 

kontrolního výboru? 

 

J. Winkelhöfer - myslím si, že zápis je napsaný dost jednoznačně, aby ho pochopilo i malé dítě. 

 

Mgr. Vozobule - jakým způsobem na to reagujete jako vedení obvodu, než jen konstatovat, že je 

to jenom názor.  

 

Mgr. Brabec - vzali jsme to na vědomí a reagujeme na to.  

 

Vzhledem k tomu, že se nikdo další do diskuze nepřihlásil, přistoupil pan místostarosta k hlasování. 

  

Usnesení bylo přijato 22 členy ZMO Plzeň 1, zdržel se 1 člen ZMO Plzeň 1 – Ing. Ženíšek. 

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Bod 30)  Náměty a dotazy členů ZMO Plzeň 1 

 

Mgr. Brabec - připomněl změnu termínů zasedání ZMO Plzeň 1 a to 6. 6. 2018 a 5. 9. 2018.  

 

Nikdo ze zastupitelů se do diskuze k tomuto bodu nepřihlásil.  
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Bod 31)     Závěr 

 

Mgr. Brabec poděkoval všem za aktivní účast a popřál hezký zbytek dne.  

Tím bylo zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 11. 4. 2018 ukončeno. 

 

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 skončilo v 19:50 hodin. 

 

Zapsala:   Michaela Dostalová 

 

 

 

Příloha:    

přehled usnesení 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Miroslav Brabec                      

                                                                starosta MO Plzeň 1 

 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaroslav Výborný        Jiří Winkelhöfer  


