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   Z Á P I S 
z 26. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, konaného dne 6. 6. 2018 od 17:00 hodin 

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

Kaznějovská 51, Plzeň 

 

Bod 1)  Zahájení 

 26. 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, 

Ing. Grisníka z Odboru investic MPP 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 

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

 

Omluveni jsou Pavel Trampota, Mgr. Radka Trylčová, Petra Šlajsová a Bc. Tomáš Trnka. 

 

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 5. 6. 2018, dodatečné vyjádření pana Rudolfa Panni, předsedy TJ Prazdroj Plzeň, k informativní 

zprávě ke směně pozemků mezi městem Plzeň a TJ Prazdroj Plzeň, otevřený dopis pana Dalibora 

Franka týkající se parkování rezidentů na Vinicích – Brněnská ulice s jeho odpovědí.  

 

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. 

 

Starosta dále uvedl, že dnešní zastupitelstvo bude výjimečné, protože program jednání bude mít řadu 

změn.   
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Bod 2)  Jmenování ověřovatelů zápisu a volba návrhové komise            

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

 

Ing. Tomáš Kotora a Mgr. Ilona Jehličková 

 

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 a Mgr. Michal Vozobule 

 
 

Mgr. Brabec - konstatoval, že všichni jmenovaní souhlasí. 

 

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

Jelikož tomu tak nebylo, dal hlasovat o uvedeném návrhu. 

 

Návrh byl schválen 23 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1.  

 

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

 

Starosta informoval, že návrh na zařazení dvou bodů v programu Ing. Ženíška, které podal v řádném 

čase, avšak po schválení programu v RMO 1, byly zveřejněny. Uvedl, že dle jeho názoru jsou 

nehlasovatelné a nechal o zařazení těchto bodů každý zvlášť hlasovat individuálně. 

 

Mgr. Vozobule - přihlásil se do debaty s technickou poznámkou: pokud by byl program takto 

navržen, tak je zvláštní, že body 28 a 29 jsou za závěrem.  

 

Mgr. Brabec - pokud je odhlasujeme, zařadíme do programu samozřejmě před závěr a náměty 

zastupitelů. A nyní pojďme k programu jednání, budu jmenovat body, které 

doznaly změn. Bod č. 16 si vyřaďte a nahraďte ho novým, který máte na stole. 

Bod č. 17 totéž. Bod č. 21 totéž, vyřadit a nahradit novým. Dále bod č. 23 

ponechat, ale doplnit ho písmenem „a“, dále bod č. 26, který máte na stole, bude 

bod č. 23b, bod č. 27, který máte na stole, bude bod č. 23c a bod č. 28, je opět na 

stole, na bod 23d. 

 

Mgr. Vozobule - zajímalo by mě, jestli máte k takovému chaosu v programu jednání nějaký 

racionální důvod. Chápu změny na stůl, pokud se jedná o něco neodkladného, ale 

takto obrovský zmatek nechápu, tak se chci zeptat na důvody.  
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J. Uhlík - na základě včerejšího jednání finančního výboru jsme navrhli nový materiál 

č. 16, který umožňuje zachovat rekonstrukci Zručské cesty v rámci vlastní 

investiční výstavby. Pokud tato investiční akce zůstane dál v seznamu 

investičních akcí MO 1, tak jsme na to museli navázat rozpočtová opatření, která 

byla připravená tak, že nepočítala se Zručskou cestou. Tímto se omlouvám, 

vzniklo to včera večer po finančním výboru, kdy jsme začali připravovat tyto 

materiály a předělali jsme všechna rozpočtová opatření, kterých se to dotýkalo.  

 

Nyní pan starosta navrhl hlasovat o zařazení dvou bodů Ing. Ženíška na program jednání. Jako bod 26b 

navrhl zařadit „Zabránění nástavby pavilonu Žlutická 2“ v Krašovské ulici a jako bod 26c „Zastavení 

projektu badmintonové haly“. Před hlasováním ještě vyzval Ing. Hanzelína, vedoucího Odboru 

stavebně správního ÚMO Plzeň 1. 

 

Ing. Hanzelín - ve věci nástavby ve Žlutické s Vámi v podstatě souhlasím, ale rozhodnutí je 

v současné době nepřezkoumatelné podle správního řádu. Takže jak se zde 

usnesete jakkoliv, bude vždy zamítnuté, protože bude v rozporu se správním 

řádem. Druhý bod okomentovat nechci, nemám k němu připomínky. 

 

Ing. Ženíšek - vyjádření Ing. Hanzelína je parciální část mého bodu, jsem si vědom toho, že 

stavební úřad nás vyzval, my jsme se ve lhůtě 14 dní k tomu vyjádřili. Jsem si 

vědom, že na stavební úřad se nemůžeme obrátit v rámci opravných prostředků, 

ale alternativní návrh, že se bude možná muset odkoupit ten prodaný objekt za 

drahé peníze zpátky. Těch 24 parkovacích míst, které ta nástavba zabere, tak je 

zločin na těch obyvatelích Žlutické ulice a Vy jste pane starosto udělal chybu a 

dal souhlas a děláte si legraci z této záležitosti. Samospráva pochybila a 

dopustila, aby se ten objekt prodal. Já teď netluču na stavební úřad, ten je teď 

mimo a s naším jednáním nemá nic společného. Samospráva má dbát a pečovat 

o zájmy občanů, kteří Vám již petici poslali, že tam nástavbu nechtějí. Vy si z 

těch peticí děláte úplnou srandu. Boj se stavebním úřadem jsme prohráli tím, že 

jsme se nepřihlásili do stavebního řízení, ale Vy jste neměl dopustit, aby 

v rozporu s ÚP stavební úřad takhle konal a dát na to svůj souhlas.  

 

Ing. Březina - nevím, pane starosto, proč jste uvedl dva body Ing. Ženíška jako nehlasovatelné. 

Ten Váš názor jste si měl ponechat a neovlivňovat všechny ostatní. Ing. Ženíšek 

by měl dostat místo, aby ty dva body představil. Zeptám se, kolik zastupitelů zná 

obsah těch dvou bodů, o kterých máme hlasovat? A rada, která dělá program, 

nebyla schopná ty dva body zařadit.  

 

Ing. Bartman - dejme každému prostor, ať se vyjádří a předloží svůj bod.  

 

Mgr. Brabec - pokud se zastupitelstvo rozhodne, že mají být tyto body zařazeny, ať jsou 

zařazeny. 
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PhDr. Mádlová - vyjádřila bych se k té druhé části pana Ing. Ženíška, jak říká stavební úřad, 

správní řád a druhá věc je, kterou jste navrhl odkoupení té budovy. Musím říct, 

že jsem iniciovala opakovaně odkup této budovy a my jsme v tomto směru 

podnikli kroky minimálně dvakrát a výsledkem bylo, že budova by bylo 

k prodeji za 9 mil. Kč, což je 3x více, než za kolik byla prodána a hlavně byla 

nechuť ten pavilon odprodat zpět MO Plzeň 1. Toto lze písemně doložit. V tomto 

směru jsme konali a nebráníme se do budoucna vyvolat další iniciativu, ale 

pokusili jsme se to odkoupit a ze strany prodejce nebyl zájem.  

 

Mgr. Vozobule - proč v bodě rozprava o programu diskutujeme obsah bodu, který je navržen 

k jednání. Já bych předpokládal, že ten obsah probereme v tom bodu, bude-li 

schválen. Myslím si, že na program je možné jej zařadit, pokud o to pan 

zastupitel Ženíšek požádal. Když to nechcete, tak nevysvětlujte, že konáte v těch 

bodech a pojďte ten bod schválit a pak hlasovat o usnesení a proběhne všechno 

v pořádku a vyhneme se obsahové debatě o věci, kterou nakonec nebudete chtít 

ani schválit.  

 

Ing. Ženíšek - já bych chtěl obrátit pozornost zastupitelů na bod č. 14 parkovací zakladač, kde 

asi jen 11 osobních aut tam bude za 6 milionů uskladněno. Je to akce paní radní 

Herinkové, která hlasuje pro bytový dům Krašovská a teď zjistila, že nemá kde 

zaparkovat, tak se tam za 6 milionů bude budovat 11 parkovacích míst a vy pane 

starosto dáváte souhlas k nástavbě, která potřebuje 23 parkovacích míst na 

povrchu, kde by obyvatelé Žlutické ulice mohli parkovat. Vám to nepřipadá 

divné? Vy si furt myslíte, že jste ten geniální starosta, který všechno ví a všemu 

rozumí a dělá takové kraviny? Ten můj bod je nehlasovatelný, protože ukazuje 

na to, že vy tady děláte pořád protismyslné věci. Dáváte souhlas s prodejem 

pozemků, s prodejem staveb a potom se to za těžké miliony musí napravovat. 

Viz. Manětínská, minulé volební období jste dali souhlas k zastavění parkoviště a 

po pár letech se muselo dát 8 milionů na to, aby se ta parkovací místa nahradila. 

Co je na mém návrhu nehlasovatelného? Když to porovnáte s bodem č. 14, kde 

za 6 milionů vytvoříte 11 parkovacích míst, aby paní Herinková měla kde 

parkovat.   

 

Nikdo další se do diskuze nepřihlásil. Pan starosta přistoupil k hlasování o zařazení bodů Ing. Ženíška 

do programu jednání. Nejdříve k bodu  26b -  Zabránění nástavby pavilonu Žlutická 2.  

 

Pro zařazení hlasoval Ing. Březina, V. Heřman, Ing. Ženíšek, Ing. Bartman, Mgr. Jehličková, 

M. Štefanová, Mgr. Vozobule a J. Winkelhöfer. 6 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo proti Mgr. Brabcová, 

Mgr. Brabec, Ing. Kaňák, J. Uhlík, I. Vítovcová a J. Výborný. Mgr. Krňoul nehlasoval a ostatních 8 

členů se zdrželo hlasování.  

Návrh nebyl přijat. 
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Nyní pan starosta přistoupil k hlasování o zařazení bodu 26c - Zastavení projektu badmintonové haly.  

 

Pro zařazení hlasoval Ing. Březina, V. Heřman, Ing. Ženíšek, Ing. Bartman, Mgr. Jehličková, 

M. Štefanová, Mgr. Vozobule a J. Winkelhöfer. 7 členů ZMO Plzeň 1 hlasovalo proti Mgr. Brabcová, 

Mgr. Brabec, Ing. Kaňák, J. Uhlík, I. Vítovcová, J. Výborný a Ing. Kotora. Mgr. Krňoul nehlasoval a 

ostatních 7 členů se zdrželo hlasování.  

Návrh nebyl přijat. 

 

Nyní přišlo na řadu hlasování o celém programu jednání, včetně doplněných a pozměněných bodů. 

Program jednání: 

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise   

2. Schválení programu jednání    

3. Kontrola plnění usnesení z 25. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň l 

4. Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň l  

5. Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1  

6. Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1   

7. Zpráva o činnosti 2. místostarosty MO Plzeň 1   

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

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

10. Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2018   

11. Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 19 – 26      

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

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

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

opatření č. 17    

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

vybudování „parkovacích zakladačů“, včetně rozpočtového opatření č. 18      

15. Vyřazení akce „Úprava části pozemku za domem Toužimská 11" ze jmenovitého seznamu 

stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1, včetně rozpočtového 

opatření č. 27       

16. Ponechání/vyřazení akce „Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou – Na Louce“ ve 

jmenovitém seznamu stavebních akcí a nestavebních investic rozpočtu Odboru investičního 

ÚMO Plzeň 1   

17. Poskytnutí individuální dotace na festival SCULPTURE LINE 2018 v návaznosti na rozpočtové 

opatření č. 36   

18. Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 29 v souvislosti se zajištěním 

financování akce „Proměna vnitrobloku Krašovská“  

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

ÚSO, Odbor sportu MMP na podporu akce “Sportmánie Plzeň 2018“     

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

DJKT p. o., na akci Open Air Noc s operou 2018   
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21. Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených pro 

Správu veřejného statku města Plzně včetně rozpočtového opatření č. 32  

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

Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně, příspěvkovou organizaci včetně rozpočtového 

opatření č. 33  

23a)   Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně určených na 

pořízení osobního automobilu pro MO Plzeň 1, včetně rozpočtového opatření č. 34     

23b)   Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP na výměnu oken 

v objektu Vyšší odborné školy zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií, s.r.o.     

23c)  Zařazení nově zahajovaných investičních akcí do jmenovitého seznamu stavebních a 

nestavebních investic rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1     

23d)    Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 36     

24.      Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1    

25. Informativní zprávy       

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

27. Závěr   

 

Pro hlasovalo 19 členů ZMO 1, 4 členové se zdrželi – Mgr. Jehličková, Mgr. Vozobule, Ing. Ženíšek a 

M. Štefanová.  

Program byl schválen.  

 

 

Bod 3) Kontrola plnění usnesení z 25. zasedání ZMO Plzeň 1 

Usnesení č. 475 - schváleno 22 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel. 

 

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

 

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

 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 4) Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1  

Usnesení č. 476 - schváleno 22 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel. 

 

Mgr. Brabec - otevřel rozpravu. O slovo se přihlásil V. Heřman.  

 

V. Heřman - můj dotaz je k bodu č. 166/2018, kde se jedná o výkup pozemků a chtěl bych se 

zeptat, kolik byla výkupní cena za m2.  

 

Mgr. Brabec - zaznamenáme si Váš dotaz a odpovíme písemně.  
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Vzhledem k tomu, že se nikdo další do rozpravy nepřihlásil, přistoupil pan starosta k hlasování.  

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

Návrh byl přijat.  

 

Bod 5)        Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 

Usnesení č. 477 - schváleno 22 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel. 

 

Mgr. Brabec - otevřel rozpravu k tomuto bodu. 

V. Heřman - ptám se na Vaše jednání z 2. 5. 2018 se starostou Aschenbrennerem ve věci 

hasičského auta pro bolevecké hasiče.  

Mgr. Brabec - pan starosta Aschenbrenner svolal starosty obvodů, jejichž jednotky dobrovolných 

hasičů byly povýšeny a pro něž by přicházelo v úvahu přiřadit dosloužené cisterny 

dobrovolným hasičům. V této chvíli to vypadá, že bolevečtí hasiči dostanou 

cisternu Tatra. 

V. Heřman - já se zeptám, kam ji postaví, když se nevejde do garáže.  

Mgr. Brabec - nevím, ještě ji nedostali, uvidíme co s tím bude.  

V. Heřman - ještě bych měl poděkování za 13. 5. 2018, kdy proběhl na Košutce hasičský závod 

pořádaný hasiči z Košutky spolu s hasiči z Úněšova a pořádali dětskou soutěž a já 

bych chtěl poděkovat obvodu za podporu, kterou jsme tam při tom pořádání měli a 

tlumočím poděkování od pořadatelů.  

Mgr. Vozobule - 21. 5. 2018 jednání s panem Hudcem na téma iReport, co jste řešili? 

Mgr. Brabec - kolega Hudec přemýšlí o tom, že by udělal ještě jednu hudební akci pod firmou 

iReport, ale už z toho sešlo a dělat ji nebude. 

Mgr. Vozobule - potom se chci zeptat na schůzku s panem Marešem, o koloběžkách.  

Mgr. Brabec - pan Mareš všude prosazuje koloběžky a nás se pokouší přemluvit, abychom na 

našem obvodě umístili několik stanovišť koloběžek.  

V. Heřman - bude to mít nějaké finanční nároky na městský obvod, pokud se to bude 

realizovat? 

Mgr. Brabec - ano bude, ale ještě zatím nevíme, o jakou částku by se jednalo. Budeme s panem 

Marešem ještě jednat.   

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

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

Návrh byl přijat.  
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Bod 6)  Zpráva o činnosti 1. místostarostky MO Plzeň 1 

Usnesení č. 478 - schváleno všemi 23 přítomnými členy Zastupitelstva MO Plzeň 1.  

 

PhDr. Mádlová - otevřela rozpravu k tomuto bodu.  

 

Mgr. Vozobule - mám dotaz na architekta Marka Siváka, jednání z 23. 5. 2018, co je projekt 

procesy pokroku a jak by se měl týkat MO Plzeň 1? 

 

PhDr. Mádlová - v této konkrétní situaci se jedná o vypsání žádostí o výpůjčku, pronájem ze strany 

veřejnosti. Jedná se o to, zda bychom našli způsob, jak celý ten proces urychlit, 

protože statutem jsou dány nějaké mechanismy, něco prochází městem, něco 

obvodem, tzn. jestli bychom veřejnosti mohli zjednodušit celý tento proces 

výpůjčky nebo pronájmu.  

 

Mgr. Vozobule - jedná se o krátkodobou výpůjčku ve smyslu nějakých akcí a podobně?  

 

Ph.Dr. Mádlová - ano přesně tak.  

 

Ing. Ženíšek - znova tady opakuji, že Marek Sivák je člověk, který s pseudoarchitektonickým 

týmem, před zpracování ÚP vytvořili studii, kde napsali, že navrhují zastavování 

rozsáhlých vnitrobloků na sídlištích Severního předměstí. Takže to je velice 

nebezpečný člověk, z mého pohledu je to zločinec a opravdu si na něj dejte pozor, 

protože plánuje věci, které naprosto škodí občanům a územnímu plánu.  

 

PhDr. Mádlová - pane zastupiteli děkuji za upozornění. 

 

 

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

k hlasování.  

Usnesení bylo schváleno všemi 23 přítomnými členy Zastupitelstva MO Plzeň 1.  

Návrh byl přijat.  

 

 

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

Usnesení č. 479 - schváleno 21 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel, 1 nehlasoval. 

 

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

 

 

Usnesení bylo schváleno 21 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel hlasování a 

J. Výborný nehlasoval. 

Návrh byl přijat.  
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Bod 8)   Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 

Usnesení č. 480 - schváleno 22 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 22 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel hlasování.  

Návrh byl přijat.  

 

 

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

Usnesení č. 481 - schváleno 21 členy ZMO Plzeň 1, 2 členové se zdrželi. 

 

Mgr. Krňoul - požádal přítomné o dotazy. 

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

Usnesení bylo schváleno 21 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1, Ing. Ženíšek a V. Heřman se zdrželi 

hlasování.   

Návrh byl přijat.  

 

 

Bod 10)   Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 31. 3. 2018 

Usnesení č. 482 – schváleno 22 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel. 

 

J. Uhlík - máte před sebou vyčerpávající rozbor hospodaření na 1. čtvrtletí letošního roku a 

otevírám diskuzi.   

 

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

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

hlasování.   

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 11)  Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 19 - 26 

Usnesení č. 483 - schváleno 21 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel, 1 nehlasoval. 

 

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

o tabulku na hlasování.  

 

Usnesení bylo schváleno 21 členy ZMO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel a Mgr. Zarzycký nehlasoval. 

Návrh byl přijat. 
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Bod 12)  Návrh na poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 1 na podporu sociální oblasti 

Usnesení č. 484 – schváleno 22 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel. 

 

Mgr. Brabec - otevřel rozpravu k tomuto bodu. Nikdo se do rozpravy nepřihlásil, pan starosta 

přistoupil k hlasování.  

 

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

Návrh byl přijat.  

  

 

 

Bod 13)   Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně 

určených pro Odbor sociálních služeb MMP na projekt „Nedám se!“ včetně 

rozpočtového opatření č. 17 

Usnesení č. 485 – schváleno 21 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel, 1 nehlasoval. 

 

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

 

Usnesení bylo schváleno 21 členy ZMO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel, 1 nehlasoval.  

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Bod 14)   Účelový převod finančních prostředků z rozpočtu MMP do rozpočtu MO Plzeň 1 

na vybudování „parkovacích zakladačů“, včetně rozpočtového opatření č. 18 

Usnesení č. 486 – schváleno 17 členy ZMO Plzeň 1, 4 členové se zdrželi, 1 hlasoval proti a 

1 nehlasoval. 

 

Ing. Ženíšek - chtěl bych apelovat na kolegu Šumu, který na mě křičel v Černicích, že nekrade, 

ale tohle je jasný bod, kdy kradete.  

 

J. Uhlík - vážený pane kolego, kdybyste byl tak laskav a pokud chcete někoho obviňovat 

v rámci zápisu z tohoto jednání zastupitelstva, tak bych byl rád kdybyste to 

nedělal, protože je to trestně vymahatelné. 

 

Ing. Ženíšek - já vám tady vysvětluji, že ve Žlutické přijdeme o 23 parkovacích míst a paní 

místostarostka říká, že by to stálo 9 milionů, koupit ten barák, ale tady nám dáváte 

k odsouhlasení za 6 milionů 11 parkovacích míst a ještě se tam bude muset 

podetnout strom a přijdeme o zeleň. Logičtější je zastavit nesmyslné stavby bytový 

dům Krašovská a nástavba Žlutická, než zastavovat zeleň a vymýšlet ptákoviny. 

Takže já tvrdím, že tím, že hlasujete pro to, aby se dál pokračovalo v nástavbě ve 

Žlutické, místo toho, aby se udělal parkovací zakladač za 6 milionů, okrádáte 
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občany. Ne že byste jim ty peníze kradli z kabelky, ale okrádáte je svým jednáním 

trvale na zastupitelstvu.  

J. Uhlík - chápu, že se některým kolegům hodí jakýkoliv návrh usnesení, který je předložen, 

aby mohli osočovat ostatní. Já jsem tohle nikdy nedělal a nedělám a tímto se 

omlouvám jako předkládající kolegům, kteří takto osočováni jsou. Pan kolega 

Ženíšek si ani nepřečetl ten materiál, protože ten materiál se jmenuje účelový 

převod finančních prostředků z rozpočtu města do rozpočtu MO 1 na tuto akci. 

Kdyby si ten materiál přečetl, tak by se dozvěděl, že místo parkovacího zakladače 

nám doporučil ÚKRMP, tím bych odpověděl na to, co jsem chtěl říci. 

 

Ing. Bartman - je ve výhledu, kdo by dělal správu a zajišťoval provoz a přibližně kolik to bude 

stát a kdo ty náklady na provoz ponese? 

 

J. Uhlík - provozovatelem by se měly stát PMDP, protože v současné době spravuje Parking 

Plzeň. 

 

M. Vozobule - proč to neudělá město jako majoritní vlastník PMDP, nebo proč to neudělají 

PMDP. Nechápu, proč my bychom měli být ti, co ponesou náklady výběrového 

řízení organizace stavby a pořízení, když potom to budeme předávat PMDP nebo 

SVS MP a oni to budou provozovat. Uniká mi logika toho. 

 

Mgr. Šuma - pan Ženíšek je bojovník o parkovací místa na našem obvodě. Když jsme společně 

se strážníky MP na našem obvodě a s komisí bezpečnosti a veřejného pořádku 

v neděli večer obcházeli náš obvod a počítali parkovací místa, kolik je volných 

míst a kde se špatně parkuje. Dělali jsme to od 21 hod do 4 hod do rána, tak já ho 

tam neviděl, bylo mu to jedno, ale neustále nás všechny osočuje a nechápe 

základní náležitosti právního řádu a správního řádu a neustále melete s odpuštěním 

nesmysly.  

 

L. Kojzar - nebudu v tomto bodě hlasovat, protože mám obavy, abych se nedopustil střetu 

zájmů, protože jsem statutární orgán PMDP, jsem členem představenstva. Dovolil 

bych si ještě reagovat, jako občan, žiju tady na Košutce a jsou tady přítomni 

občané našeho obvodu a já vás prosím nestrašte ty lidi nesmysly.  

 

Ing. Ženíšek - nevěděl jsem o tom, že děláte ten průzkum, ale existuje několik studií, kde je jasně 

psáno, že na Severním předměstí chybí asi 9000 parkovacích míst, každý druhý 

byt nemá zajištěné legální parkovací místo. Na to existuje generel dopravy v klidu. 

Tak nevím, proč jste se namáhali tím zjišťováním, když to několikrát počítali 

architekti, útvar investic a existuje na to několik studií. Nevím, na co vy jste přišli, 

ale ten fakt, že tady chybí parkovací místa je jasný a nezpochybnitelný. 

Prohlubujete to jenom tím, že zastavujete další plochy bytovými domy. Paní 

Herinková, ta bude mít tři auta a zaparkuje si je v parkovacím domě. Občanům 
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radíte, aby prodali svoje auta.  

 

J. Uhlík - kolega Ženíšek je úžasný manipulátor, protože dokáže smíchat informace, které 

jsou staré 12 let s informacemi, které jsou staré 2 roky, studie, které jsou staré 8 let 

se studiemi starými 2 roky. K tomu ještě dokáže říci, že každý občan má právo 

zaparkovat na veřejném prostranství, ale neřekne, že prohrál někde nějaký soud u 

Evropského soudního dvora, který řekl, že žádný občan EU nemá právo parkovat 

na veřejném prostranství. Dělat tyhle manipulace je pod mojí úroveň a dělat to 

nebudu. 

 

Mgr. Šuma - diskutovat s Ing. Ženíškem nechci a nikdy nebudu, protože je to hulvát a ignorant. 

My jsme se namáhali v terénu proto, abychom zjistili, kolik občanů doopravdy 

večer přijede, zaparkuje a to od stolu nezjistíte. Je logické, že pokud bylo sídliště 

stavěné, když každý vchod měl dohromady 5 aut a dneska mají 20 aut, tak to 

nevyřešíte. Takže jediné, co s tím můžete udělat, je zbourat některé ty paneláky. 

Navrhněte to těm občanům a místo toho navrhněte parkovací místa a uvidíte, jak 

Vás poženou.  

 

Mgr. Vozobule - dostáváme se na vysoké ceny za parkovací místa, jsme jinde než v minulosti, takže 

i to je potřeba zvažovat, jestli jsou to řešení, která zaslouží tak velký ekonomický 

náklad, vedle toho je problém, že nemáme žádné provozní peníze. Pokud bychom 

to měli posuzovat celostně, tak tohle zásadně chybí. Je to ekonomicky jednotná 

záležitost z hlediska města. Když začnete tu věc stavět ještě před tím, než ten 

model bude vyřešen, nebo budete čekat na to, až dojde k nějaké komplexní dohodě 

o provozování toho systému.  

  

J. Uhlík - my začneme tu věc projektovat. V průběhu projektování se budeme snažit vyřešit 

budoucí model provozu a převodu této investice a ve chvíli, než se tato investice 

začne stavět, bude tento model schválen minimálně Radou nebo Zastupitelstvem 

města Plzně.  

 

Ing. Bartman - doufám, že budou umisťovány v souladu se schválenými regeneracemi sídlišť.  

 

J. Uhlík - je to místo navržené ÚKRMP a pokud je v rozporu s tím co jsme schválili, tak 

tomu nevěřím.  

 

V. Heřman - já chápu, že přijímáme 6 mil. Kč na projekt, ale od samého začátku vidím, že 

okolo toho projektu je spoustu otazníků a mám obavy, že v okamžiku, kdy 

přijmeme ty peníze z města, tak už jako zastupitele budeme zavázáni ten projekt 

nějakým způsobem dál schválit a prosazovat. I já bych byl rád, kdyby nejdřív byly 

vyjasněné všechny věci, jako kdo to bude provozovat a jak to bude fungovat. 

Možná by nebylo od věci se zeptat lidí v tom místě, jestli to tam chtějí, abychom 
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se potom nesetkali s negativní reakcí obyvatel. Zaráží mě, že magistrát najde 

6 milionů a na spoustu ostatních věcí potom peníze nenajde, které my tady zpětně 

do městských organizací vracíme z městského obvodu.  

 

J. Uhlík - ve FRR je schváleno 50 mil. Kč na realizaci těchto zařízení na území města Plzně. 

ZMP ten rozpočet schválilo. My když tyhle finanční prostředky přijmeme, tak 

můžeme zahájit PD, předpokládám, že územní rozhodnutí a stavební řízení poběží 

veřejnou vyhláškou, takže se všichni účastníci řízení, kteří budou v okolí, budou 

moci vyjádřit. Takže nevidím důvod, proč nepřijmout finanční prostředky a 

nezahájit projektovou přípravu a v rámci ní projednat diskuzi s občany dle 

platného stavebního zákona a zároveň vyjednat model provozu a předání 

s městem.    

 

Vzhledem k tomu, že se do rozpravy již nikdo další nepřihlásil, přistoupil pan místostarosta 

k hlasování.  

 

Usnesení bylo schváleno 17 členy ZMO Plzeň 1, proti hlasoval Ing. Ženíšek, zdrželi se 4 členové – 

V. Heřman, Ing. Březina, Mgr. Jehličková a Mgr. Vozobule, L. Kojzar nehlasoval.  

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 15)   Vyřazení akce „Úprava části pozemku za domem Toužimská 11" ze jmenovitého 

seznamu stavebních investičních akcí rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1, 

včetně rozpočtového opatření č. 27 

Usnesení č. 487 – schváleno všemi přítomnými 23 členy ZMO Plzeň 1. 

 

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

 

Usnesení bylo přijato všemi 23 přítomnými členy ZMO Plzeň 1.  

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 16)   Ponechání/vyřazení akce „Stavební úpravy Zručské cesty, úsek Nad Feronou – Na 

Louce“ ve jmenovitém seznamu stavebních akcí a nestavebních investic rozpočtu 

Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 

Usnesení č. 488 – schváleno 21 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel, 1 nehlasoval. 

 

 

J. Uhlík - je to nový materiál, který je variantní. Budu navrhovat hlasovat po variantách tak, 

jak jsou sepsány. Poprvé se bude v bodě II. hlasovat pro variantu a), pokud 

neprojde, bude se hlasovat o bodu b) a v případě o bodu c).   
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Do rozpravy se nikdo nepřihlásil, pan místostarosta přistoupil k hlasování k bodu II. a) – ponechání 

akce v seznamu stavebních akcí.  

  

Usnesení bylo schváleno 21 členy ZMO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel, J. Uhlík nehlasoval. 

Návrh byl přijat. Akce zůstává ve jmenovitém seznamu stavebních akcí. 

 

 

Bod 17)   Poskytnutí individuální dotace na festival SCULPTURE LINE 2018 v návaznosti 

na rozpočtové opatření č. 36  

Usnesení č. 489 – schváleno 19 členy ZMO Plzeň 1, 2 členové hlasovali proti, 1 členové se zdrželi. 

 

Mgr. Brabec - liší se pouze od původního materiálu číslem rozpočtového opatření č. 36. 

 

Ing. Bartman - co se vůbec za tím skrývá, abychom se nedočkali něčeho podobného jako v Brně, 

protože víme, co někdy umělci dokáží. Jak budou vypadat ty sochy? 

 

Mgr. Brabec - vše máte popsáno v důvodové zprávě včetně toho, jak vypadají. Jedna bude u 

Boleveckého rybníka a druhá před Procházkovým pavilonem. 

 

V. Heřman - měl bych dotaz ve věci předložené žádosti. Když jsem si jí porovnal s důvodovou 

zprávou zjistil jsem, že jsou tam nesrovnalosti. A ta jedna je v řádech 300 tis. Kč. 

Proč to není v žádosti o dotaci uvedeno, že Sculpture Line bude čerpat peníze ještě 

někde jinde a je tady uvedeno pouze 100 tis. a 180 tis. Kč a mělo by tam být ještě 

uvedeno 300 tis. Kč z magistrátu jednou. Druhá věc je, že jsem nenašel od kdy do 

kdy bude ta akce trvat. Přečetl jsem si, že by se toho mělo zúčastnit zhruba 200 tis. 

lidí a z toho já odvozuji, že to tu bude stát tak 10 let, než se na to ti lidé podávají a 

dodívám-li se na dobu, v níž má být dosaženo účelu vidím, že je to od 1. 6. do 

30. 9. To už ten žadatel splnit nemůže a opět narážím na to, že nesrovnalostí 

v materiálech je dost a jsou to veliké částky a já nedoporučuji něco takového 

schvalovat.  

 

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

    

Usnesení bylo přijato 19 členy ZMO Plzeň 1, zdrželi se 2 členové – Ing. Ženíšek a M. Štefanová, proti 

hlasovali Ing. Březina a V. Heřman.   

Návrh byl přijat. 

 

Bod 18)   Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 29 v souvislosti se 

zajištěním financování akce „Proměna vnitrobloku Krašovská“  

Usnesení č. 490 – schváleno 22 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen nehlasoval. 

 

PhDr. Mádlová - proměna vnitrobloku Krašovská ve výši předpokládané dotace ve výši 4 mil. Kč, 
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která bude krytá z FKD. Jedná se o to, že už máme platné ÚR a během několika 

týdnů čekáme stavební povolení a potřebovali bychom zahájit výběrové řízení. 

V roce 2018 nebyly z MMR ČR vypsané dotace, nicméně ze státního fondu 

rozvoje bydlení na regenerace sídlišť bude vypsaná dotace ve výši 6 mil. Kč, 

o kterou jsme již přes město požádali.   Předpokládáme, že v tomto směru budeme 

úspěšní a můžeme dosáhnout až na 6 mil. Kč. Otevírám rozpravu k tomuto bodu.  

 

Ing. Bartman - je to v souladu s projektem regenerace sídliště Košutka? Mohli bychom doplnit do 

části I. Bere na vědomí bod č. 8, že je v souladu s „Projektem regenerace sídliště 

Košutka“? 

 

PhDr. Mádlová - ano, zcela určitě.   

 

Nikdo další se do diskuze nepřihlásil, paní místostarostka přistoupila k hlasování.  

 

Usnesení bylo přijato 22 členy ZMO Plzeň 1, nehlasoval J. Výborný.    

Návrh byl přijat. 

 

 

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

určených pro ÚSO, Odbor sportu MMP na podporu akce “Sportmánie Plzeň 2018“     

Usnesení č. 491 – schváleno 20 členy ZMO Plzeň 1, 2 členové nehlasovali a 1 člen se zdržel. 

 

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

 

Usnesení bylo přijato 20 členy ZMO Plzeň 1, nehlasoval J. Výborný a Mgr. Zarzycký a Ing. Ženíšek se 

zdržel.   

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 20)   Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně 

určených pro DJKT p. o., na akci Open Air Noc s operou  

Usnesení č. 492 – schváleno 22 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel. 

 

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

 

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

Návrh byl přijat. 

 

Mgr. Brabec - na sekretariátu máte každý dvě vstupenky, kdo o ně bude stát, může si je tam 

vyzvednout.   
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Bod 21)   Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně 

určených pro Správu veřejného statku města Plzně včetně rozpočtového opatření 

č. 32 

Usnesení č. 493 – schváleno 22 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen nehlasoval. 

 

J. Uhlík - je to nový bod poskytnutí finančních prostředků ve výši 5 550 tis. Kč pro správu 

veřejného statku na úpravu vchodů na Vinicích. Vchody jsou vchodové chodníky, 

které končí na hraně domu. Nejsou to portály ani věci v majetku SVBJ. Otevírám 

rozpravu.  

 

Ing. Březina - budu se opakovat ze včerejšího finančního výboru. Myslím si, že kdyby místo 

zakladačů dalo město těch 5,5 milionu, nemuseli jsme to dávat my z obvodu. Je to 

majetek města. 

 

Ing. Bartman - částka je dost vysoká, víme aspoň kolik metrů chodníků za to udělají? 

Předpokládám, že bude výběrové řízení. 

 

J. Uhlík - budou to celé bloky od konce Brněnské ulice, bude hotová celá část od Brněnské 

ulice směrem do centra.  

 

 

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

 

Usnesení bylo přijato 22 členy ZMO Plzeň 1, L. Kojzar nehlasoval. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 22)   Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně 

určených pro Zoologickou a botanickou zahradu města Plzně, p. o. včetně 

rozpočtového opatření č. 33 

Usnesení č. 494 – schváleno 22 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen nehlasoval. 

 

J. Uhlík - byl jsem upozorněn, že jsem řekl, že jsou to poslední finanční prostředky do ZOO 

a BZ města Plzně z rozpočtu MO Plzeň 1. Tímto se za své výroky před x lety 

omlouvám, protože to nebyly poslední finanční prostředky a máte před sebou 

návrh poskytnout do ZOO částku ve výši 1,5 mil. Kč na vybavení dětského 

interaktivního vzdělávacího hřiště „Strom jako ekosystém“. Otevírám rozpravu 

k tomuto bodu.  

 

Mgr. Vozobule - v zásadě vždycky diskutujeme, když jdou nějaké finanční prostředky do ZOO, 

k tomu materiálu, jakým způsobem již v minulosti bylo nakládáno s finančními 

prostředky obvodu v souvislosti s projektem Sloni na Mži. Musíme se bavit, jak ty 
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věci končí. U hřiště chápu, že je to vidět, že ta věc funguje a existuje. U Slonů na 

Mži jsme řešili, že byla porušena pravidla zadávání veřejných zakázek. Tehdy 

jsme získali dopis od ředitelky ÚSO MMP, že je všechno napraveno. Pak nastala 

druhá věc, na kterou reagujete v informativní zprávě a to znamená, že my jsme 

dali finanční prostředky na DÚR a ten projekt město nepovažuje za odpovídající a 

celou věc přesoutěžilo. Dáváte nám v informativní zprávě stanovisko paní 

Jiráskové ze stavebního úřadu MMP, ale já jsem dostal odpověď na interpelaci na 

městském zastupitelstvu, kde je napsáno, že ta dokumentace dostatečná není. 

Jakým způsobem k tomu budeme dál přistupovat, protože není celá záležitost 

dořešená. Nebo vy už ji máte tímto jasnou a dořešenou? ZOO splnila všechny 

podmínky a tudíž není problém ji posílat další dotaci? Říkám to proto, že jsem 

předpokládal že ZOO územní rozhodnutí získá a dokonce ve smlouvě je, že 

zpracovatel o ÚR požádá. Tzn., že všechny podmínky, které zastupitelstvo 

stanovilo, splněny nebyly.  

 

J. Uhlík - paní Hana Jirásková vydává územní rozhodnutí pro všechny žadatel na území MO 

Plzeň 1 a vůbec bych její pozici nezlehčoval. OSS MMP je orgán se stoprocentním 

výkonem státní správy a jeho stanovisko je rozhodující v tom, jestli dokumentace 

zpracovaná pro ÚR je správná a dostatečná. Z jejího vyjádření vyplývá, že 

dokumentace pro ÚR Sloni na Mži je schopná k projednání s orgány ve správním 

řízení a toto stanovisko je pro mě dostačující, aby byla splněna podmínka usnesení 

ZMO 1, že jsme poskytli finanční prostředky na dokumentaci pro ÚR. Pokud jiný 

orgán MMP má pocit, že došlo k nějaké změně, nebo že ten materiál je pro ně 

nedostatečný, je to jejich zodpovědnost, nikoliv zodpovědnost tohoto 

zastupitelstva. Z mého pohledu to, jak byly vyúčtovány prostředky na 

dokumentaci je v pořádku. Proto jsem nechal zpracovat informativní zprávu.  

 

Mgr. Vozobule - pak nechápu, proč ZOO o povolení k ÚR nepožádala a nezískala v souladu se 

smlouvou se zhotovitelem. A druhá věc je požádat pana Grisníka k ucelení celého 

problému o vyjádření.  

 

Pan místostarosta přistoupil k hlasování o tom, zda může vystoupit Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru 

investic MMP s objasněním vzniklé situace. Zastupitelé svým hlasování vyjádřili souhlas, slova se tedy 

ujal  

Ing. Grisník - mohu začít od dubna loňského roku, kdy nám ZMP napsalo do jmenovitého 

seznamu akci Sloni na Mži. Naši pracovníci, kteří mají akci na starosti si 

dokumentaci prohlédli a odborně posoudili. Při hloubkové kontrole jsme zjistili, že 

PD je zkreslená a chybí jí dokladová část v souladu se stavebním zákonem. 

Od ledna letošního roku už proběhly dva výrobní výbory s projektantem a přišli 

jsme na podstatné věci, které musíme změnit. Troufnu si říci, že dokumentaci 

nezpracoval odborník. Expozice slonů, je naprojektovaná stejně s expozicí 

orangutanů a to nejde dohromady vzhledem k odlišnosti potřeb těch zvířat. 
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Expozice slonů nesplňuje standardy mezinárodního záchovného programu EU. 

To je věc, kterou projektant vědět nemohl, protože je to velmi specifické. My 

plánujeme Slony na Mži tak, aby tam byla možnost chovu. Našli jsme v PD nějaké 

nedostatky, vyšli jsme z původní PD a rozpracováváme ji tak, jak nám velí 

nejlepší vědomí a svědomí. Co se týče vyjádření paní Jiráskové, správně 

odpověděla na otázku pana místostarosty, že je dokumentace zpracovaná podle 

standardů a je schopná předložení dotčeným orgánům státní správy. Pokud máte 

někdo nějaké dotazy, rád je zodpovím.  

  

V. Heřman - vracíme peníze příspěvkové organizaci města. Já jsem Vám tenkrát věřil, že už 

nebudete chtít žádné peníze pro ZOO a tu ruku jsem zvedl a vidím, že jsem asi 

věřil špatně, takže tento materiál z těchto důvodů nepodpořím a navíc vystoupení 

pana Grisníka ve mně vzbuzuje další pochybnosti směrem k penězům, které tečou 

do ZOO a tento materiál prostě nepodpořím.  

 

Ing. Bartman - dokumentace formálně splnila vyhlášku o tom, jak má vypadat DÚR, paní 

Jirásková nemohla napsat nic jiného. Proč jste tedy nepoužili tu původní 

dokumentaci a nedonutili toho projektanta, aby ty chyby napravil?  

 

Ing. Grisník - podle mých informací pan ředitel Trávníček tu dokumentaci reklamoval. My jsme 

zadali potom tu dokumentaci novou. 

 

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

 

Usnesení bylo přijato 16 členy ZMO Plzeň 1, proti hlasovali 4 členové – Ing. Březina, V. Heřman, 

Mgr. Jehličková a Mgr. Vozobule,  L. Kojzar nehlasoval a M. Štefanová a Ing. Ženíšek ze zdrželi.  

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 23a)   Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu města Plzně 

určených na pořízení osobního automobilu pro MO Plzeň 1 včetně rozpočtového 

opatření č. 34 

Usnesení č. 495 – schváleno 21 členy ZMO Plzeň 1, 2 členové se zdrželi. 

 

J. Uhlík - finanční prostředky převádíme na MMP protože mají výhodnější smlouvu na 

nákup osobních vozů se společností Porsche Inter Auto CZ. Otevírám rozpravu 

k tomuto bodu.  

 

V. Heřman - kolik MO Plzeň 1 v současné době vlastní služebních automobilů a jakých.  

 

Mgr. Brabec - dva nákladní automobily – Mercedes a Iveco, jeden Citroën Berlingo, dvě Škody 

Rapid a jednu Fabii a jeden Roomster.  



 19 

 

V. Heřman - to další nákladní auto, které sloužilo pracovníkům VPP to už se prodalo? 

 

Mgr. Brabec - ano, byl to Ford a ten už jsme prodali.  

 

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

 

Usnesení bylo přijato 21 členy ZMO Plzeň 1, Ing. Ženíšek a Ing. Březina ze zdrželi.  

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 23b)   Převod finančních prostředků z rozpočtu MO Plzeň 1 do rozpočtu MMP 

na výměnu oken v objektu Vyšší odborné školy zdravotnické, managementu a 

veřejnosprávních studií, s.r.o. 

Usnesení č. 496 – schváleno 18 členy ZMO Plzeň 1, 3 členové se zdrželi, 2 členové nehlasovali. 

 

J. Uhlík - obdrželi jsme žádost VOŠ o pomoc s řešením kritického stavu některých oken, na 

které měla zpracované stanovisko OZ Sylván, která tento objekt spravuje. Podali 

jsme písemný dotaz na Bytový odbor MMP, návrhem je poskytnout bytovému 

odboru částku ve výši 1,5 mil. Kč na řešení havarijního stavu oken v objektu ve 

vlastnictví města Plzně. Otevírám rozpravu k tomuto bodu.  

 

J. Winkelhöfer - požádal bych vás kolegové o vyjádření, zda k tomuto materiálu mohu hlasovat a 

zároveň využiji slovo k upřesnění vyjádření pana místostarosty Uhlíka a úpravě 

nešťastného znění materiálu, protože správné znění je to jak řekl pan místostarosta, 

že se jedná o objekt města, ve kterém sídlí VOŠ, to je podstatné.  

 

Ing. Březina - nedovedu pochopit, proč když město má svůj objekt, dostává nájemné a není 

schopné vyměnit okna. Já nejsem proti, protože je to opravdu třeba, ale že to má 

vyměnit obvod a ne majitel, to jsem proti.  

 

Mgr. Vozobule - je nám tady někdo schopen říci, jak je to podle aktuálního zákona o střetu zájmů 

právě s tím, co říkal kolega Winkelhöfer? Dřív zastupitelstvo hlasovalo o 

vyloučení z procedury hlasování, ale nejsem si jistý, zda je to tam i v tuto chvíli a 

jakým způsobem postupovat.  

 

J. Winkelhöfer - abych nezdržoval jednání zastupitelstva, hlasovat nebudu.  

 

Nikdo další se do rozpravy nepřihlásil, nechal pan místostarosta o předloženém návrhu usnesení 

hlasovat.   
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Usnesení bylo přijato 18 členy ZMO Plzeň 1, 3 členové se zdrželi - Ing. Březina, Mgr. Vozobule a 

Ing. Ženíšek, 2 členové nehlasovali - L. Kojzar a J. Winkelhöfer.   

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 23c)   Zařazení nově zahajovaných investičních akcí do jmenovitého seznamu stavebních 

a nestavebních investic rozpočtu Odboru investičního ÚMO Plzeň 1 

Usnesení č. 497 – schváleno 22 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen nehlasoval. 

 

J. Uhlík  - dalším bodem je původní označení 27, nové označení 23c, je to materiál na stůl, 

který nám říká, že na 90. MŠ budeme zpracovávat PD na instalaci systému 

nuceného větrání s rekuperací a komplexní rekonstrukci kuchyně v 90. MŠ za 

celkový objem 6650 tis. Kč. Otevírám k tomuto rozpravu.  

 

Ing. Bartman - do této školky chodí můj vnuk. Nevím, jestli nejsem náhodou podjatý.     

 

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

 

Usnesení bylo přijato 22 členy ZMO Plzeň 1, Mgr. Zarzycký nehlasoval.    

Návrh byl přijat. 

 

Bod 23d)   Rozpočtové opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 36 

Usnesení č. 498 – schváleno 22 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel. 

 

J. Uhlík  - je to rozpočtové opatření, které navazuje na bod 16, kterým jsme schválili 

ponechání akce Zručská cesta a otevírám k tomuto materiálu rozpravu.  

 

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

 

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

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 24)   Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 

Usnesení č. 499 – schváleno 21 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel, 1 člen nehlasoval. 

 

Mgr. Brabec - otevřel k tomuto bodu rozpravu.  

 

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

  

Usnesení bylo přijato 21 členy ZMO Plzeň 1, zdržel se Ing. Ženíšek, nehlasoval J. Uhlík. 

Návrh byl přijat. 
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Z jednání odchází Mgr. Zarzycký. Nyní je přítomno 22 členů ZMO Plzeň 1.  

 

 

Bod 25) Informativní zprávy 

Usnesení č. 500 – schváleno 20 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel, 1 nehlasoval. 

 

Mgr. Brabec - otevřel rozpravu k tomuto bodu.  

 

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

 

Usnesení bylo přijato 20 členy ZMO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel, nehlasoval J. Uhlík.   

Návrh byl přijat.   

 

 

Bod 26)  Náměty a dotazy členů ZMO Plzeň 1 

 

Mgr. Brabec - do diskuze se přihlásili dva občané MO Plzeň 1. 

 

Ing. Kotora  - chtěl bych vás pozvat na tento víkend na Bolevák na Mistrovství ČR v dálkovém 

plavání. V sobotu je otevřená kategorie open, to znamená, že každý kdo bude chtít, 

si může zaplavat 400 m. Zároveň v sobotu i v neděli v Bazénu Lochotín i Slovany 

probíhají krajské přebory žactva. Přijďte, budete vítáni.  

 

Ing. Ženíšek - apeluji na odbor životního prostředí, zda by bylo možné natřít dřevěné prvky 

v Parku na přání v Toužimské ulici. SVS slíbila ty prvky natřít, ale nic se s tím 

neděje.  

 

Mgr. Brabec - ano, zaurgujeme správu veřejného statku 

 

V. Heřman  - na posledním jednání zastupitelstva jsem vznesl takový návrh, aby se  řešila 

situace kolem víceúčelového hřiště u GFK, chtěl bych poděkovat za odpověď, 

která mi potvrdila, že když se nechce, tak je to horší než když to nejde. Protože se 

na dráze objevily praskliny a vybouleniny, tak se dráha zavřela a nehledá se žádné 

řešení. Je pro mě ztráta času přesvědčit někoho, aby v době kdy populace 

nesportuje, jsme udělali všechno proto, abychom zjednodušili přístup ke 

sportovištím. Vrátím se k penězům, které tady dost často rozdělujeme a dnes jsme 

jich rozdělili obrovský balík. GFK je soukromá škola, město kolem dokola budovy 

celé opravilo, obvod tam za 6,5 mil. Kč zrekonstruoval dětské hřiště. Městský 

obvod i město vychází tomuto soukromému subjektu neskutečně vstříc a mě na to 

vadí, že veřejné prostředky jdou do soukromé podnikající společnosti a ten kdo 

tam podniká se nezamyslí nad tím, že by té společnosti mohl na oplátku něco 

vrátit. Všimněte si malůvek na zdi té školy, které jsou u dětského hřiště, které 
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nedávno patřilo školce a teď je otevřené veřejnosti, je mi trapně, když vidím ty 

maminky s dětmi a koukají na ty piktogramy. Možná bych se přimlouval k tomu, 

abychom koupili kyblík vápna nebo barvy, štětku a kdyžtak jsme to tomu 

gymnáziu poskytli, aby to školník přetřel. Druhá věc je, že bych se chtěl zeptat 

toho, kdo dneska připravoval ta rozpočtová opatření, kolik peněz jsme tady dneska 

přibližně rozdělili. 

 

J. Uhlík  - cca 20 mil. Kč 

 

V. Heřman  - já vám teď řeknu, kolik jsou investice cca roky zpátky. Rok 2017 26,5 mil. Kč, 

2016 27 mil. Kč, 2015 24,8mil. Kč a rok volební 2014, 40 mil. Kč. Mohl by mi 

někdo říci, kolik zbylo ve FRR? 

 

Ing. Pojarová - teď by tam měl být necelý milion, s rezervou, kterou tam máme 

 

J. Uhlík  - pokusím se na to nějakým způsobem zareagovat. Každé vedení MO když přijde po 

volbách, tak se snaží realizovat svůj investiční program, nebo svůj politický 

program, který sliboval svým voličům. Kdo se někdy snažil postavit nějakou 

stavbu, tak ví, že časová prodleva mezi slibem, zahájením VŘ na projektanta, 

získáním všech povolení a následnou realizací, u dost akcí typu komunikací, trvá 

minimálně dva tři roky. Tudíž největší část investic připadá na volební a těsně 

předvolební rok. Samozřejmě částky, které my tady vidíme jako investiční, tak je 

na ně navázáno spoustu peněz určených do oprav. Relativně se nám daří 

investovat dost finančních prostředků na rozpočet, který tento obvod má.     

 

Nikdo další ze zastupitelů se do diskuze k tomuto bodu nepřihlásil. Pan starosta vyzval k vystoupení 

občany, kteří se přihlásili do diskuze a prohlásili, že jsou obyvateli MO Plzeň 1.  

 

L. Zísler - bydlím U Velkého rybníka 29b a mám dva dotazy na pana starostu. Chtěl bych se 

Vás zeptat, jak se Vám líbí výstavba 4 panelových domů u boleveckého rybníka a 

chtěl bych Vás požádat abyste se nad tou odpovědí trošku zamyslel. Poměrně dost 

občanů se ptá, jak vůbec mohlo vzniknout to, co se tam dneska odehrává.  Já, 

protože tam bydlím, musím těm občanům odpovídat a chtěl bych využít Vaší 

odpovědi, kterou bych mohl občany uspokojit a zároveň si myslím, že to budou 

potencionální voliči. Dotaz č. 2 je, jestli si nemyslíte, že přišel ten správný čas 

udělat nějaký personální změny na stavebním odboru, protože to, co se tam dnes 

staví, povolil stavební odbor. Existuje nějaká možnost za tu stavbu stavební odbor 

vyznamenat? Minimálně vedoucí by měl dostat odměnu nebo vyznamenání. 

Děkuji  

 

Mgr. Brabec - já za sebe mohu říci, že jsem ten prostor sledoval dlouhou dobu a mně se velice 

líbil a mohu vám říci, že jsme uvažovali s mojí ženou, že se tam přestěhujeme. To 
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co se tam teď staví, mně se osobně nelíbí. Nejsem ale člověk, který by vystudoval 

architekturu a to co jste mně vyzval k personálním změnám stavebního odboru, je 

vidět, že neznáte zákon o obcích a nevíte co je místní a státní správa. 

Mimochodem, my jsme něco podobného prožívali se stavbou před Bolevákem, 

s takovou dvoupatrovou plochou, kdy mně lidé volali a žádali abych to zastavil. Já 

nemohu zastavit stavbu, která se Vám, nebo někomu jinému nelíbí. Jsem 

přesvědčen, že Ing. Hanzelín a stavební odbor konal v rámci zákona dobře, přesto 

mně se to nelíbí a bydlet jsme tam nešli.  

 

L. Vacovský - my jsme podali odpor a budeme se soudit do poslední chvíle. Podáme žalobu a 

Vás upozorňuji, pane Hanzelíne, že ta stavba bude zdržena. Vy jste se k našim 

námitkám částečně vyjádřili a já vám řeknu jak. Stavební úřad uvádí, že výšková 

hladina pro toto území je v novém územním plánu sice schválena do třetího 

nadzemního podlaží, nicméně v poznámce územního plánu v dané lokalitě je 

uvedeno, že výšková hladina platí pro převážnou většinu objektů v daném území. 

Jelikož je pro danou stavbu vydané územní rozhodnutí i stavební povolení na 

objekty bytových domů se čtyřmi nadzemními podlažími a to z období před 

platností nového ÚP a na základě kladného stanoviska orgánů územního 

plánování, stavební úřad vychází z této poznámky a dospěl k názoru, že ÚP je 

dodržen. Já jsem si říkal, kdo mně tady vlastně zastupuje jako občana? Kdo tady 

zastupuje developera? Odpověděl jsem si, že developera zastupuje stavební úřad a 

mně nikdo. Já vím, že platí nějaké nařízení, že když je tam méně než 17 občanů, 

tak těch 17 občanů se může pominout.  Zajímavé je, že když přišli první návrhy na 

terasové domky, tak jsme s tím naprosto souhlasili, protože ten plán byl velmi 

dobrý. To jsme ale byli osloveni. Teď jsme osloveni nebyli. Dokonce toto lobby, 

která tady je, jde tak daleko, že když jsme podali odvolání, tak nám nepřišlo 

vyjádření. Přišlo sousedovi vedle a nám nic, čtyři lidé, vůbec nic. Nikdo to k nám 

do schránky nehodil. Musel jsem to „lovit“ na poště. Jsme u 4. nadzemního 

podlaží a dozvěděl jsem se, že se to zvyšuje na 5. nadzemní podlaží. A nás se 

pouze zeptal tento pán, jestli my máme připomínku k tomu co stojí od nás pár 

metrů a my jsme odpověděli, že to nechceme, že nechceme, aby se někdo ze shora 

koukal k nám na zahradu. To jste tam dokázali.  

  Tahle lokalita spadá do pásma jedna. Vysoký stupeň ochrany krajinného rázu. 

(cituje limity pro tuto lokalitu uvedené v ÚP města Plzně). Řeknu k tomu poslední 

větu, měl by tam být bod našich dědů, pradědů. Dávejte si pozor, používejte 

sedlácký rozum. Nenechte se ovlivnit žádným developerem. To je to, co Vám chci 

vzkázat pane Hanzelíne, to, co se tady stalo a my budeme bojovat do poslední 

chvíle.  

 

Pan starosta poděkoval oběma pánům za jejich vystoupení a vyzval Ing. Hanzelína, zda se chce 

k tomuto nějak vyjádřit.  
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Ing. Hanzelín - já k tomu mohu říci pouze to, že probíhá správní řízení a odvolání, takže já se 

k tomu ani vyjadřovat nesmím. Jen jednu jedinou větu uvedu, že ten kdo vydává 

rozhodnutí, je posledním článkem řetězce a v případě, že všichni vydali kladná 

stanoviska, nemůže rozhodnout jinak.    

 

Ing. Bartman - ten, kdo vydává to zásadní rozhodnutí, není tady stavební odbor, ale Magistrát 

města Plzně, který vydává územní rozhodnutí a ten by měl určit výšku zástavby.  

 

 

 

Bod 31)     Závěr 

 

Mgr. Brabec poděkoval všem za aktivní účast a popřál krásné léto a krásnou dovolenou.   

Tím bylo zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 6. 6. 2018 ukončeno. 

 

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 skončilo v 19:00 hodin. 

 

Zapsala:   Michaela Dostalová 

 

 

Příloha:    

přehled usnesení 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Miroslav Brabec                      

                                                                starosta MO Plzeň 1 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Tomáš Kotora    Mgr. Ilona Jehličková 


