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   Z Á P I S 
z 27. zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, konaného dne 5. 9. 2018 od 17:00 hodin 

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

Kaznějovská 51, Plzeň 

 

Bod 1)  Zahájení 

27. 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 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 

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

(Během jednání se dostavili zbývající dva zastupitelé, zasedání dále probíhalo v plném počtu 

zastupitelů). 
 

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 3. 9. 2018, informaci k vracení výpočetní techniky Správě informačních technologií města Plzně, 

poděkování Spolku chronicky nemocných za poskytnutí dotace a knihu Za Malickou branou I. a II. část 

a dárkové předměty s logem městského obvodu. Požádal přítomné, aby po skončení zasedání 

zastupitelstva setrvali v jednacím sále, z důvodu slavnostního přípitku a malého občerstvení, které jim 

bude nabídnuto vzhledem k tomu, že se jedná o poslední zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 v tomto 

volebním období.   

 

 

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 napsána 

a předána organizačnímu odboru. 
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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: 

 

Bc. Tomáš Trnka a Jaroslav Výborný 

 

Mgr. Brabec - konstatoval, že oba jmenovaní souhlasí. 

 

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

Plzeň 1: 

 

Ing. Vladislav Bartman, Libor Kojzar a 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 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1.  

 

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

 

Nyní seznámil pan starosta přítomné s programem dnešního jednání: 

1. Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, volba návrhové komise 

2. Schválení programu jednání  

3. Kontrola plnění usnesení z 26. 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. Doporučení pracovní skupiny - Zvláštní škodní komise ÚOHS k upuštění od vymáhání škody 

vzniklé zaplacením pokuty 150 tis. Kč 

11. Novela vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

12. Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018/002186 - změna účelu dotace a dodatek 

ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018/002189- změna nákladových položek rozpočtu 

13. Návrh na poskytnutí dotací na veřejně prospěšné účely z rozpočtu MO Plzeň 1 – II. kolo 

14. Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2018 

15. Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 37 – 40 

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

akce „Umístění kamerového bodu na hřbitově Bolevec“, včetně rozpočtového opatření č. 41 
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17. Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 42 - 46 

18. Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru investičního 

ÚMO Plzeň 1 k 30. 6. 2018 

19. Český červený kříž – uzavření darovací smlouvy 

20. Prodloužení ulice Pod Vinicemi 

21. Připomínky MO Plzeň 1 ke změně Statutu města Plzně 

22. Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1    

23. Informativní zprávy 

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

25. Závěr 

 

Do jednacího sálu přichází zastupitel Mgr. Michal Vozobule, současný počet je 26 členů. 

 

Pro hlasovalo všech 26 přítomných členů ZMO 1.  

 

Program byl schválen.  

 

 

Bod 3) Kontrola plnění usnesení z 26. zasedání ZMO Plzeň 1 

Usnesení č. 501 - schváleno 25 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 25 členů ZMO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel hlasování.     

Návrh byl přijat. 

 

 

 

Bod 4) Zpráva o činnosti Rady MO Plzeň 1  

Usnesení č. 502 - schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen hlasoval proti. 

 

Mgr. Brabec - otevřel rozpravu. O slovo se přihlásil Ing. Bartman. 

 

Ing. Bartman - mám dotaz k bodu č. 243, proč se něco prodává formou architektonické soutěže a 

dále k bodu č. 262/2018 ohledně ukončení dohody s firmou West-Bau jestli je ta 

částka tak malá, že umožňuje zadání z volné ruky.  

 

Mgr. Brabec - ano je. 
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Ing. Bartman - poslední dotaz mám k bodu č. 281, tam jsme dali ZOO souhlas s využitím plochy 

vyhlídky na tygry? Nedávno jsem tam byl a ta vyhlídka ztratila smysl, protože tam 

jsou stolečky a nikdo se nemůže podívat na tygra dole, to je jen taková poznámka.  

 

PhDr. Mádlová - odpovídá k bodu č. 243 - o území byl zájem, a kdyby na to byla vypsaná soutěž, 

mohlo by to přinést pro to území mnoho pozitivního.  

 

Ing. Bartman - ale spíš by to měla být soutěž o využití území, měla by mít jiný název.  

 

Ing. Březina - dotaz na usnesení č. 284 – projekt na opravu střechy v objektu Bacardi.  

 

Mgr. Brabec - odpovíme písemně. 

 

Ing. Ženíšek - dotaz k bodu č. 286/2018 – parkovací zakladač v Toužimské ulici. Mám prosbu, 

aby veřejné projednání bylo uděláno poctivě, pan starosta Brabec a pan 

místostarosta Uhlík šli na Zahradní slavnost Krašovská a tam občanům řekli, že 

navrhli a schválili bytový dům Krašovská se 108 byty a bytový dům Žlutická s 23 

byty a teď chtějí problém parkování řešit zakladačem za 6 mil. Kč a říct lidem, 

jaká je to výhodná koupě za 600 tis. Kč jedno parkovací místo, protože se postavil 

parkovací dům Rychtářka za 400 mil. Kč, 400 parkovacích míst, takže tam stojí 

jedno parkovací místo milion, takže tady je to výhodná koupě. Ten parkovací 

zakladač je součást podvodu nebo tahu číšnické mafie, protože vy jste tady týden 

před tím, než oni chtěli dát do městského zastupitelstva prodej pozemků pod 

bytový dům Krašovská, tak my jsme tady schvalovali ten zakladač. Město sem 

pošle 6 mil. Kč a oni si na městě za to prodají ten pozemek pod bytový dům 

Krašovská? 

 

Bc. Trnka - dotaz k bodu č. 267/20018  - rada projednala projektovou dokumentaci pro 

provádění stavby Obnova veřejného prostranství v ulici Majakovského, jaký je 

výsledek? 

 

Mgr. Brabec - rada MO 1 to projednala a tím pádem souhlasila. 

 

Bc. Trnka - dále mám připomínku k bodu č. 203/2018 – schválení záštity a spolupořadatelství 

při akci Mass Cremation Fest – hromadná kremace, v klubu Parlament. Vyslovím 

jen osobní apel na to, jestli by měl být městský obvod spolupořadatelem akce, 

která se takto jmenuje. Neberte to jako kritiku, ale spíše osobní pohled. 

 

V. Heřman - mám dotaz k bodům č. 218 a 272, oba se týkají ukončení nájemních smluv na 

pronájem zahrad, jestli to je vypovězené ze strany města nebo nájemců.  

 

Ing. Štědrá - ano, oba důvody jsou ze strany nájemců. 
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V. Heřman - Rada MO 1 schvalovala žádost na uzavření dodatku k nájemní smlouvě – bod 

č. 226/2018. Před lety už tady byla jednou obdobná žádost a ten kdo to prosazuje 

do rady je opravdu vytrvalý. Žadatel si původně zažádal o rozšíření pozemku od 

města za účelem lehkého krytého stání a vyrostl tam betonový bunkr. Ten samý 

člověk teď přichází s tím, že by si chtěl ten svůj pozemek rozšířit. Uvádí docela 

zajímavé argumenty, jen mi trochu vadí, že chybí místní znalost. Další výstavbou 

betonové zdi vznikne omezení pro vjezd to té části např. pro vozy IZS. Vyhovět 

této žádosti bylo nešťastné. To je z mé strany všechno, děkuji.  

 

Mgr. Jehličková - mně by zajímal bod č. 230/2018 – rada souhlasila s návrhem územní studie Plzeň 

– Malý Bolevec, U Jachtklubu. Měli jsme možnost tu studii vidět? 

 

Mgr. Brabec - studii nám odprezentovala Ing. Králová na zasedání RMO 1 během 10 15 minut, 

pošleme Vám odkaz, kde to najdete.  

 

Mgr. Jehličková - děkuji a ještě bych se vrátila k bodu č. 243/2018 – jedná se o území bývalé 

kvasničkárny na Roudné. Souhlasili jste s prodejem části pozemků s částí 

pozemků ne, na co byla zadána architektonická studie? 

 

PhDr. Mádlová - jedná se o využití území a zpracování studie na tu lokalitu.  

 

Mgr. Jehličková - věta „prodej zbylé části pozemku v k. ú. Plzeň je technicky možný“ znamená co? 

Má cenu si zadat architektonickou studii na toto území? 

 

PhDr. Mádlová - myslím si, že ano.  

 

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

Usnesení bylo přijato 25 členy ZMO Plzeň 1, proti hlasoval 1 člen ZMO Plzeň 1- Ing. Ženíšek.   

Návrh byl přijat.  

 

 

Bod 5)        Zpráva o činnosti starosty MO Plzeň 1 

Usnesení č. 503 - schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel. 

 

Mgr. Brabec - otevírám rozpravu k tomuto bodu. 

Mgr. Jehličková - 10. 8. 2018 jste měl jednání s panem Novákem na téma předzahrádky na Vinicích. 

Mgr. Brabec - na Vinicích za tím zeleným obdélníkem je kavárna v nové zástavbě a pan Novák 

přišel vysvětlovat, že návštěvníci, kteří sedí venku, musejí opustit předzahrádku do 

22 hod. a komplikuje mu to podnikání, protože otevírá až v 17 hod. Podmínky 

platí pro všechny stejně, tak i pro něho.  
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Vzhledem k tomu, že se nikdo další nikdo nepřihlásil, přistoupil pan starosta k hlasování. 

Usnesení bylo schváleno 25 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel.  

Návrh byl přijat.  

Po hlasování ke zprávě o činnosti pana starosty přichází Mgr. Trylčová, nyní jsou zastupitelé v plném 

počtu 27 členů.  

 

 

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

Usnesení č. 504 - schváleno všemi 27 přítomnými členy Zastupitelstva MO Plzeň 1.  

 

PhDr. Mádlová - otevírám rozpravu k tomuto bodu.  

 

Mgr. Jehličková - chci se zeptat na jednání z 25. 6. 2018 s Pěstuj prostor, které se týkalo rozvoje 

území U Pramenů na Roudné.  

 

PhDr. Mádlová - se zástupci SVS MP a odboru životního prostředí jsme navrhovali přímo tam 

možnou úpravu prostoru u té studny i s místními obyvateli, jako např. úprava 

křovin atp.  

 

Ing. Bartman - jednání ze dne 27. 6. 2018 se zástupcem Bolevák lake ohledně uzavírání vjezdů. 

Hodnotil tam někdo, že do těch míst musí mít pořád přístup vozidla hasičů, 

sanitky, policie? 

 

PhDr. Mádlová - je to úkol nelehký, problém je v tom, že tam jezdí auty pracovníci zahraničních 

agentur, kteří tam dělají značný nepořádek. Na jednání byli zástupci Městské 

policie, jedno z řešení by bylo, že po skončení pracovní doby toho stánku, by se 

zavírala závora, která tam je.  

 

Mgr. Brabec - hasiči mají k dispozici univerzální klíč na tu závoru a mohou si ji kdykoliv otevřít.  

 

V. Heřman - 25. 6. 2018 jste měla jednání ohledně umístění pojízdné kavárny Kofi Kofi na 

území MO Plzeň 1. 

 

PhDr. Mádlová - paní se přišla zeptat, zda vnímáme jako prospěšné, že by tady mohla být pojízdná 

kavárna a nějaká území vytipovat, kde by mohli nabízet kávu.  

 

V. Heřman - druhá věc je Vaše návštěva v 7. MŠ ve věci bezpečnostní situace v okolí toho 

odloučeného pracoviště.     

 

PhDr. Mádlová - jedná se o to, že je tam hodně subjektů jako školka, Motýl, MŠ Kardinála Berana a 

staví se tam nový bytový dům a ta školka není oplocena, takže tam jezdí auta, je 

tam nepořádek, parkování je nepřehledné. Jednání vyvolala ředitelka 7. MŠ a 
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zástupci Motýla, kteří se léta potýkají s tímto problémem. Oslovili jsme ÚKRMP 

s tím, aby se tento prostor řešil koncepčně.  

 

Mgr. Jehličková - chci se zeptat na jednání z 22. 8. 2018 – setkání s Mgr. Kadlecovou ohledně 

prostranství před bytovým domem Hodonínská 53 na Vinicích. 

 

PhDr. Mádlová - jednání souviselo s anketou, která proběhla na Vinicích, jakým způsobem dál 

upravit a využívat tu louku, která tam je a paní Kadlecová chtěla doplnit ještě svoji 

informaci o parkování kamionů, které způsobují hluk a o nepořádek a hluk, který 

se vyskytuje v okolí Hodonínské ulice. Řešení je takové, že jsme s Odborem 

dopravy ÚMO 1 poslali dopis na VSVMP, abychom vymístili kamiony z ulice 

Na Chmelnicích a snažíme se vymístit lidi bez domova z té lokality ulice 

Na Chmelnicích a jsme domluveni s Městskou policií na zintenzivnění kontrol 

v dané lokalitě.  

 

Mgr. Trylčová - mám dotaz ohledně Smart technologií na parkování. Vy jste byla na pracovní cestě 

v Ostravě, kde se toto řešilo, tak jestli jste získala nějakou zkušenost, popřípadě 

ceny tohoto parkování. 

 

PhDr. Mádlová - celý obvod je pokrytý sítí a nevyžaduje to velké finanční náklady, tak se jedná 

např. o umístění kamer na vybraná parkoviště a aplikace do mobilního telefonu, 

kde je možno se podívat, kde je v okolí mého bydliště volné místo. A nebo různá 

čidla na parkování, ale to je podstatně finančně náročnější varianta.  Cenovou 

variantu Vám mohu poslat písemně, z hlavy ji neznám.  

 

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

k hlasování.  

Usnesení bylo schváleno všemi 27 přítomnými členy Zastupitelstva MO Plzeň 1.  

Návrh byl přijat.  

 

 

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

Usnesení č. 505 - schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel. 

 

J. Uhlík - otevírám rozpravu k tomuto bodu. 

 

V. Heřman - chtěl bych se zeptat na jednání s panem Němcem ohledně znaleckého posudku na 

budovu jednotky SDH Bolevec, čeho se týkal? 

 

J. Uhlík - budova v místě garáží neustále vlhne, pan Němec navrhoval nějaké způsoby 

řešení, začneme těmi nejlevnějšími a uvidíme, jestli to pomůže. Budova má zadní 
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zeď z jedné třetiny zasypanou zadním pozemkem a proto vlhne. Znalecký posudek 

je k nahlédnutí u paní Šlechtové.   

  

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

Usnesení bylo schváleno 26 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel hlasování. 

Návrh byl přijat.  

 

 

Bod 8)   Zpráva o činnosti předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 

Usnesení č. 506 - schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel. 

 

J. Winkelhöfer - otevírám rozpravu a žádám o dotazy. 

 

Mgr. Jehličková - 13. 8. 2018 jste jednal na základě stížnosti občanů o prověření stavebních prací 

v ulici Brněnská a 14. 8. 2018 ve věci prověření situace odkládání nadměrného 

odpadu v ul. Na Poříčí, na základě stížnosti občanů. Mohl byste mi říci, na co si 

občané stěžovali? 

 

J. Winkelhöfer - obojí je záležitost výstavby v Brněnské ulici a s tím spojený nepořádek ze stavby. 

Upozornili jsme na to stavební firmu, která následně stav zlepšila. Na Poříčí je to 

bohužel místo, kde se situace neustále opakuje, většinou to řešíme úklidem 

za pomoci našich pracovníků VPP.  

 

V. Heřman - zajímala by mě kontrola oblasti Kamenného a Šídlovského rybníka. 

 

J. Winkelhöfer - je to podobná záležitost, jako jste se dotazovali paní místostarostky, jsou to 

problematická místa, kde dostáváme stížnosti na neorganizované hlasité a 

nebezpečné akce a „mejdany“, které v celé oblasti boleveckých rybníků 

komplikují situaci a způsobují nebezpečí ohňů. Domlouvali jsme se s Městskou 

policií, se zástupci SVSMP, s Policií ČR, jakým způsobem bychom zkoušeli proti 

tomu něco dělat. Je to komplikovaná záležitost dlouhodobého charakteru. Řešení 

je např. vyhláška proti takovým věcem. V tuto chvíli neumím slíbit, že situace 

bude vyřešena.  

 

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

   

Usnesení bylo schváleno 26 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. 507 - schváleno 21 členy ZMO Plzeň 1, 4 členové se zdrželi, 2 nehlasovali. 
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Mgr. Krňoul - žádám přítomné o dotazy. 

Mgr. Vozobule - chtěl bych se zeptat na 1. 6. 2018 – účast na pracovní schůzce k prošetření pokuty 

uložené ÚOHS, jestli je to ta škodní komise, které jsem se také zúčastnil, nebo se 

rozjelo nějaké paralelní vyšetřování? 

Mgr. Krňoul - kdyby jste tam vždycky a řádně byl včas, tak jsme to tam řešili, jak se komise bude 

nazývat, ale je to ta samá.  

V. Heřman - chtěl bych se zeptat na 13. 7. 2018, kdy jste byl v objektu V Lomech 13. Je to 

jedna z mála věcí, které jste se na tomto obvodě snažil věnovat, tak předpokládám, 

že nám teď fundovaně podáte informaci o tom, jak to tam teď vypadá.  

Mgr. Krňoul - na majetkovém odboru je k nahlédnutí fotodokumentace. Ten objekt měl být už 

dávno odprodán, na jaře probíhalo vnikání do objektu prakticky denně, takže ten 

objekt je ve velmi špatném stavu a už dávno neměl být v majetku města.  

V. Heřman - to v jakém stavu se objekt nachází, není vinou toho objektu. Je to vinou toho, kdo 

se o něj staral, ale mně by spíš zajímalo, jaké kroky Vy jste udělal, aby objekt 

nedopadl tak, jak dopadl. Co jste v té věci činil za ty 4 roky? Za nemalý peníz 

daňových poplatníků, tady vykonáváte funkci. Řekněte rovnou, že jste nedělal nic, 

že jste se tam chodil koukat, jak tam prší. To by bylo od Vás férovější.  

Mgr. Krňoul - pane kolego, já jsem ten stav, jaký tam je, nezavinil. Ano, chodil jsem se dívat, jak 

tam prší, bavil jsem se o tom s Petrem Náhlíkem, je to náš člověk na radnici, který 

je členem rady. On o tom s paní radní Matoušovou, která je kompetentní 

k nakládání s majetkem obce jednal. To, že ona nekonala nebo konala jinak, než 

by měla, je věc druhá a za to já nemohu. Já ten pokyn směrem na radnici inicioval.  

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

Usnesení bylo schváleno 21 členy Zastupitelstva MO Plzeň 1, Ing. Ženíšek, Mgr. Vozobule, Mgr. 

Jehličková a Ing. Březina se zdrželi hlasování, Bc. Trnka a V. Heřman nehlasovali.   

Návrh byl přijat.  

 

 

Bod 10)   Doporučení pracovní skupiny - Zvláštní škodní komise ÚOHS k upuštění 

od vymáhání škody vzniklé zaplacením pokuty 150 tis. Kč 

Usnesení č. 508 – schváleno 16 členy ZMO Plzeň 1, 2 členové hlasovali proti, 2 členové se zdrželi, 

7 členů nehlasovalo. 

 

Mgr. Brabec - otevírám rozpravu k tomuto bodu. 
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Ing. Ženíšek - chtěl bych připomenout, jak ta pokuta vznikla, že se jednalo o protiprávní 

nakládání s penězi obvodu ve výši 40 mil. Kč, kdy vedení obvodu v minulých 

volebních období dělilo zakázky tak, že z toho vznikla tahle pokuta. Domnívám 

se, že starosta Brabec a místostarosta Uhlík hlasují v této záležitosti o pokutě, beru 

jako obrovský střet zájmů protiprávnost a nestoudnost. Teď hlasují o tom, aby se 

od vymáhání upustilo. Domnívám se, že by neměli hlasovat a měli by se zdržet 

jakéhokoliv jednání v této záležitosti.  

 

Mgr. Vozobule - já a moji kolegové jsme k této kauze řekli poměrně hodně, nicméně co já osobně 

považuji za vnitřní dluh tomuto zastupitelstvu je od těch lidí, kteří smlouvy 

podepisovali, aby se k tomu postavili čelem a buď konali, nebo minimálně veřejně 

přiznali chybu. A vy jste se k tomu nikdy takhle veřejně nepostavili a tu chybu 

nepřiznali. A to by možná vedlo k mnohem hladšímu vyřešení celé situace.  

 

V. Heřman - využiji technické připomínky. Celá řada jmen objevující se na hlasovací tabuli 

postrádají politickou příslušnost. Bylo by dobré, abychom věděli, kdo tady dnes za 

koho je. Např. u kolegy Winkelhöfera postrádám politickou příslušnost. A mně by 

zajímalo, jak to vlastně je? 

 

J. Winkelhöfer - já nemám v současné chvíli žádnou politickou příslušnost, svoje členství v ODS 

jsem ukončil v květnu nebo v červnu letošního a nejsem v žádné politické straně.  

 

Ing. Kotora - jsem na tom podobně jako kolega Winkelhöfer, nejsem členem Občanů pro 

Lochotín již několik měsíců, jsem bez politické příslušnosti, a proto u mého jména 

nic neuvidíte. 

 

Ing. Bartman - já již také nejsem členem ODS. 

 

I. Vítovcová - já jsem stále členka Občanů pro Lochotín a u jména to nemám uvedené. 

 

J. Uhlík - jsem bez politické příslušnosti. 

 

Mgr. Trylčová - já jsem stále členka ODS a zůstávám.  

 

Ing. Kotora - já bych byl rád, kdyby ta vina nebyla na úřednících. My jsme byli vyzváni a 

vyjádřili jsme se k tomu, že u našich jmen bude lepší, když nebude uvedeno nic. 

 

V. Heřman - vrátil bych se k bodu č. 10, který nás pronásleduje již 7 let a po dnešním 

zastupitelstvu si myslím, že to nebude konec. Souhlasím s kolegou Vozobule, že ti 

kteří pochybili, se k tomu chlapsky nepostavili a své pochybení nepřiznali. Mrzí 

mě, že kontrolní mechanismus, který tomu měl zabránit, nefungoval a to je pro mě 

horší zjištění, než to, že se tady takovou dobu a opakovaně děly tyhle věci. My 
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jsme iniciovali za několik let zpátky několikrát jednání, bohužel k nepochopení 

většiny tohoto zastupitelstva. Jak vidíte, nevyhnuli jsme se tomu a stejně nás to 

dohnalo. Pro mě bude tohle jedno z nejtěžších hlasování v tomto zastupitelstvu a 

nevím, jak budu hlasovat.  

 

Ing. Březina - není kontrola a mě chybí jedna věc, rada má schválená pravidla zadávání 

veřejných zakázek. Jedná se o zakázky do dvou millionů a když jsem si přečetl 

v materiálech, že se dělají výjimky, tak jsem se chtěl na ta pravidla podívat a není 

možné se na ně elektronicky dostat. 

 

PhDr. Mádlová - určitě to není nic tajného, co bychom schovávali. Úřad je certifikován podle ISO 

9001 a tato směrnice spadá to tzv. řízené dokumentace a je na seznamu úřadu a 

není problém, pokud budete chtít, zaslat.  

 

Mgr. Brabec - pokud nemohl někdo něco najít, tak se obrátil na úřad a ten poskytl informace.  

 

Ing. Kotora - vzhledem k tomu, že z jednání zastupitelstva je pořizován záznam a ten když si 

poslechne jakýkoliv občan, který vůbec neví, o co šlo, jste schopný někdo tady 

během dvou minut shrnout a připomenout o co šlo, o jaké zakázky se jednalo?  

 

Mgr. Brabec - ať se řekne cokoliv, je poslední zasedání před volbami a mnozí zastupitelé 

vystupují pod emocemi, mám s tím osobní zkušenosti. Myslím si, že k tomuto 

tématu již bylo vše řečeno mnohokrát. Nevím, jestli kolegové se k tomu chtějí 

vyjádřit, ale já ne.  

 

Mgr. Vozobule - v tomto městském obvodě se dělili zakázky na sekání trávy a na zimní údržbu, to 

shledal ÚOHS a v pěti správních řízeních uložil MO Plzeň 1 zázračnou pokutu 

150 tis. Kč. Zázračnou z toho pohledu, že to mohlo dopadnout mnohonásobně víc 

vzhledem k rozsahu chyby, která se stala. ÚOHS řekl, že tady byl dlouhodobě 

porušován zákon a toto kontrolní zjištění tehdy projednal kontrolní výbor a předal 

ho i tomuto zastupitelstvu, takže veškeré informace byly navěšeny.  

 

Mgr. Brabec - já teď mohu argumentovat, že to byla nejnižší pokuta, jakou mohl ÚOHS uložit a 

pan magistr řekne úplný opak. Ta situace v tuto chvíli už je taková a my se 

rozhodneme, že ji vyřešíme nebo ne a bude to na svobodné vůli každého 

zastupitele.  

 

Ing. Březina - to není domněnka, že mohla být pokuta vyšší, to je přímo v tom materiálu 

rozhodnutí ÚOHS 2,4 mil. Kč a nemaťte zastupitele.  

 

Ing. Ženíšek  - já jsem chtěl říci to samé.  
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Mgr. Brabec - na poradě koaličních klubů jsme se domluvili, že navrhneme tajné hlasování.  

 

Mgr. Vozobule - já bych využil toho, že jsem předseda zastupitelského klubu a říkám, že si do 

tajného hlasování zastupitelé TOP 09 nevyzvednou hlasovací lístky.  

 

V. Heřman - i já jako předseda zastupitelského klubu KSČM oznamuji, že si nevyzvedneme 

hlasovací lístky.  

 

Ing. Ženíšek - já také ne. 

 

Vzhledem k tomu, že se do rozpravy nikdo nepřihlásil, přistoupil pan starosta k hlasování o tom, zda se 

přistoupí k tajnému hlasování.  

 

Pro hlasovalo 19 členů ZMO 1, proti hlasovalo 6 členů ZMO 1 – Ing. Březina, V. Heřman, Mgr. 

Jehličková, Bc. Trnka, Mgr. Trylčová a Mgr. Vozobule, nehlasovali M. Štefanová a Ing. Ženíšek.  

Návrh na tajné hlasování prošel.  

 

Mgr. Brabec - nyní musíme zvolit volební komisi. Prosím jednotlivé politické kluby, aby navrhli 

své zástupce.  

 

Klub ČSSD – Petra Šlajsová, ANO 2011 – Mgr. Šuma, OPAT – bez návrhu, KDU-ČSL – bez návrhu, 

ODS – Mgr. Trylčová, TOP 09 – bez návrhu, KSČM – bez návrhu a VZP – bez návrhu.  

 

Mgr. Brabec - v této chvíli jsou navržení 3 členové hlasovací komise: Petra Šlajsová, Miroslav 

Šuma a Radka Trylčová. Prosím o hlasování ke složení hlasovací komise.  

 

Pro hlasovalo 20 členů ZMO 1, 7 členů nehlasovalo – Ing. Březina, V. Heřman, Mgr. Jehličková, 

M. Štefanová, Bc. Trnka, Mgr. Vozobule a Ing. Ženíšek. 

 

Mgr. Brabec - tato volební komise byla zvolena, nyní žádám členy komise, aby si mezi sebou 

vybrali předsedu komise a ujali se své práce.  

  

Předsedou byl zvolen Mgr. Šuma a vyzval zastupitele, aby se postupně účastnili hlasování.  

 

Mgr. Šuma vyhlašuje výsledky tajného hlasování: 

 

- celkový počet vydaných hlasovacích lístků (HL) - 20 

- počet platných odevzdaných HL – 20 

- počet odevzdaných neplatných HL – 0 

- počet neodevzdaných HL – 0 

- pro hlasovalo 16 členů ZMO 1 

- proti hlasovali 2 členové ZMO 1 
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- zdrželi se 2 členové ZMO 1 

- nehlasovalo 0 členů ZMO 1, 

tzn., že usnesení bylo schváleno 16 členy ZMO Plzeň 1.  

 

Návrh byl přijat. 

Z jednacího sálu odchází zastupitel Vágner – počet přítomných členů se snížil na 26.  

 

 

Bod 11)  Novela vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

Usnesení č. 509 - schváleno 18 členy ZMO Plzeň 1, 6 členů se zdrželo, 2 členové hlasovali proti. 

 

Mgr. Brabec - otevírám k tomuto bodu rozpravu.  

 

Ing. Bartman - já tento bod nepodpořím, jelikož se jedná o zvýhodňování některých druhů 

podnikání. Zvýhodňujeme jednoho, možná i více podnikatelů.  

 

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

 

Usnesení bylo schváleno 18 členy ZMO Plzeň 1, proti hlasoval Ing. Bartman a V. Heřman, zdrželi se 

Ing. Březina, Mgr. Jehličková, Ing. Kaňák, Bc. Trnka, Mgr. Vozobule a  Ing. Ženíšek.. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 12) Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018/002186 - změna účelu dotace a 

dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 2018/002189- změna nákladových 

položek rozpočtu 

Usnesení č. 510 – schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel. 

 

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

 

Pro přijetí usnesení hlasovalo 25 členů ZMO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel.  

Návrh byl přijat.  

  

 

Bod 13)   Návrh na poskytnutí dotací na veřejně prospěšné účely z rozpočtu MO Plzeň 1 – 

II. kolo 

Usnesení č. 511 – schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel. 

 

Ing. Kotora - já bych chtěl nahlásit střet zájmů u bodu č. 18 a hlasovat k němu samostatně. 

 

Mgr. Brabcová - chtěla bych požádat o individuální hlasování u bodu č. 40. 
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Bc. Trnka - já k bodu č. 54, tam je důvod ten, že akce Skvosty s vůní benzínu se nekonala na 

území našeho obvodu a k bodu. č. 68, akce Fresh festival je normální komerční 

akce.  

 

J. Uhlík - navrhuji samostatné hlasování také k bodu č. 18. 

 

I. Vítovcová - já se zdržuji hlasování u bodu č. 41. 

 

Mgr. Jehličková - já hlásím střet zájmů u bodu č. 50 

 

Mgr. Brabec - i já hlásím střet zájmů u bodu č. 40. 

 

  

Dílčí hlasování k jednotlivým vyjmutým bodům.  

 

Hlasování k bodu č. 18: 

pro hlasovalo 23 členů ZMO 1, 3 členové nehlasovali. Bod č. 23 byl přijat. 

 

Hlasování k bodu č. 40: 

pro hlasovalo 22 členů ZMO 1, 3 členové nehlasovali, 1 člen se zdržel. Bod č. 40 byl přijat. 

 

Hlasování k bodu č. 54: 

pro hlasovalo 20 členů ZMO 1, 4 členové hlasovali proti a 2 členové se zdrželi. Bod č. 54 byl přijat. 

 

Hlasování k bodu č. 68: 

pro hlasovalo 19 členů ZMO 1, 3 členové hlasovali proti a 4 členové se zdrželi. Bod č. 68 byl přijat. 

 

Hlasování k bodu č. 41: 

pro hlasovalo 24 členů ZMO 1, 1 člen se zdržel a 1 nehlasoval. Bod č. 41 byl přijat.  

 

Hlasování k bodu č. 50: 

pro hlasovalo 24 členů ZMO 1, 1 člen se zdržel a 1 nehlasoval. Bod č. 50 byl přijat.    

   

 

Nyní přistoupil pan starosta k hlasování o zbylých bodech jako celku. 

 

Usnesení bylo schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel.   

Návrh byl přijat. 
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Bod 14)   Rozbor hospodaření MO Plzeň 1 k 30. 6. 2018 

Usnesení č. 512 – schváleno 20 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel, 1 členů nehlasovalo. 

 

J. Uhlík - otevírám rozpravu k tomuto materiálu.  Nikdo se nehlásí, prosím připravte tabulku 

na hlasování. 

 

Usnesení bylo schváleno 20 členy ZMO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel, 5 členů ZMO 1 nehlasovalo – 

Mgr. Brabcová, P. Šlajsová, Mgr. Trylčová, J. Výborný a Mgr. Zarzycký.   

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 15)   Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 37 - 40 

Usnesení č. 513 – schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1, 1 se zdržel. 

 

J. Uhlík - otevírám rozpravu k tomuto materiálu.  Nikdo se nehlásí, prosím připravte tabulku 

na hlasování. 

 

Usnesení bylo přijato 25 členy ZMO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel.  

Návrh byl přijat. 

 

 

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

na realizaci akce „Umístění kamerového bodu na hřbitově Bolevec“, včetně 

rozpočtového opatření č. 41 

Usnesení č. 514 – schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1, 1 nehlasoval. 

 

 

PhDr. Mádlová - je to proto, abychom instalovali kamery na Bolevecký hřbitov, kde nedávno došlo 

k devastaci hrobů. Otevírám rozpravu.   

 

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

  

Usnesení bylo schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1, Mgr. Vozobule nehlasoval. 

Návrh byl přijat.  

 

 

Bod 17)   Rozpočtová opatření rozpočtu MO Plzeň 1 na rok 2018 č. 42 - 46  

Usnesení č. 515 – schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel. 

 

J. Uhlík - otevírám rozpravu k tomuto materiálu.  Nikdo se nehlásí, prosím připravte tabulku 

na hlasování. 
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Usnesení bylo přijato 25 členy ZMO Plzeň 1, zdržel se Ing. Ženíšek.  

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 18)   Zpráva o stavu plnění jmenovitých stavebních akcí a o čerpání rozpočtu Odboru 

investičního ÚMO Plzeň 1 k 30. 6. 2018 

Usnesení č. 516 – schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel, 1 člen nehlasoval. 

 

Ing. Ženíšek - chtěl bych požádat, aby se ten parkovací zakladač zatím vyjmul, tady na konci 

píšete, že se připravuje návrh smlouvy o dílo, tak já si myslím, že by chtělo s tím 

počkat, až se to projedná s občany. Berte to jako protinávrh, aby se to vyjmulo z té 

zprávy, aby se k tomu rada vrátila, protože prodloužení na Žlutickou 2 udělal 

stavební úřad protiprávně a mělo by se jednat s majitelem objektu. Bytový dům 

Krašovská, tam podle mě stavební úřad protiprávně prodloužil stavební povolení, 

protože developer 10 let nezahájil stavbu a přitom má prodloužené stavební 

povolení na projekt, který už je naprosto mimo to, jak dneska zní územní plán, 

takže těch možností jak řešit parkování na Košutce je dost a tohle je naprosto 

nesmyslný návrh, aby se stavěl parkovací zakladač, aby se pokácely stromy a je to 

vyvolané jen tím, že nějaká parta na městě organizuje tunelování městského 

pozemku a pošle sem 6 milionů, abychom dělali takovou ptákovinu.  

 

J. Uhlík - byl bych rád, kdybyste mohl naformulovat ten protinávrh Vašeho usnesení a 

předat ho návrhové komisi? Členové zastupitelstva musí vědět, o čem budou 

hlasovat. 

 

Ing. Ženíšek - není to projednané s občany a nepřipravoval bych v současné době návrh smlouvy 

o dílo, je to mrhání s penězi. 

 

J. Uhlík - tento návrh není hlasovatelný. Já potřebuji, abyste napsal – navrhuji, aby se 

udělalo to a to. Naformulujte ho prosím písemně, klidně tento bod opustíme a 

vrátíme se k němu, až budete mít protinávrh připraven.  

 

A. Šlechtová - tato zpráva byla vytvořena k 30. 6. 2018, to je před schválením usnesení rady, kdy 

bylo radou určeno, že se projedná veřejně a zjistí se zájem občanů o parkování 

v tomto objektu. Samozřejmě náš odbor provádí přípravné práce a připravuje se na 

variantu, že parkovací zakladač by se do budoucna stavěl. Neznamená to, že když 

bylo napsáno k 30. 6. 2018, že se připravuje smlouva o dílo, že bude do budoucna 

podepsána. Schvalováním dalších usnesení v průběhu prázdnin se tato situace 

změnila. Až budete mít zprávu k 30. 9. 2018, tato věta už tam nebude, nebo bude 

aktualizována k 30. 9. 2018.  
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J. Uhlík - děkuji paní Šlechtové za vysvětlení. Takže budete dávat nějaký návrh pane kolego 

Ženíšku? 

 

Ing. Ženíšek - ne děkuji.  

 

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

 

Usnesení bylo přijato 24 členy ZMO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel a Mgr. Šuma nehlasoval.    

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 19)  Český červený kříž – uzavření darovací smlouvy 

Usnesení č. 517 – schváleno všemi 26 členy ZMO Plzeň 1. 

 

PhDr. Mádlová - ČČK má dlouhodobě ve výpůjčce automatický defibrilátor a požádal nás 

o darování do svého majetku. Otevírám rozpravu. 

 

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

 

Usnesení bylo přijato všemi přítomnými 26 členy ZMO Plzeň 1.    

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 20)   Prodloužení ulice Pod Vinicemi 

Usnesení č. 518 – schváleno všemi 26 členy ZMO Plzeň 1. 

 

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

 

Usnesení bylo přijato všemi 26 přítomnými členy ZMO Plzeň 1.    

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 21)   Připomínky MO Plzeň 1 ke změně Statutu města Plzně 

Usnesení č. 519 – schváleno všemi 26 členy ZMO Plzeň 1. 

 

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

 

Usnesení bylo přijato všemi 26 přítomnými členy ZMO Plzeň 1.    

Návrh byl přijat. 

 

 

 



 18 

Bod 22)   Zápisy ze zasedání výborů Zastupitelstva MO Plzeň 1 

Usnesení č. 520 – schváleno 25 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 25 členy ZMO Plzeň 1, zdržel se Ing. Ženíšek.  

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 23) Informativní zprávy 

Usnesení č. 521 – schváleno 20 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel. 

 

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

 

Usnesení bylo přijato 25 členy ZMO Plzeň 1, Ing. Ženíšek se zdržel.  

Návrh byl přijat.   

 

 

Bod 24)  Náměty a dotazy členů ZMO Plzeň 1 

 

V. Heřman  - je to poslední jednání Zastupitelstva MO Plzeň 1 v tomto funkčním období. Já 

jsem tady vždycky patřil k těm, kteří více kritizovali, než chválili, ale když bylo 

potřeba, i k tomu jsem našel odvahu. Chtěl bych toho využít na závěr a směrem 

k radě směřovat jednu pochvalu na závěr za to, že našla před 4 lety odvahu a 

zástupci KSČM byli zařazeni do jednotlivých orgánů městského obvodu. Nedělali 

jsme vám nějaké nepříjemnosti a snažili jsme se v těch orgánech pracovat 

konstruktivně a ku prospěchu občanů tohoto obvodu. A chtěl bych poděkovat 

zaměstnancům úřadu za korektní přístup. Kdykoliv jsme něco potřebovali, tak 

vždy nám vyšli vstříc. Jinak vám všem na závěr děkuji za trpělivost, kterou jste se 

mnou občas museli mít. Přeji vám hodně úspěchů do dalšího politického života. 

Děkuji. 

 

Ing. Kotora  - protože už nebudu zde na obvodě kandidovat, tak bych vám všem poděkovat za 

vzájemný korektní přístup. Chtěl bych poděkovat celému úřadu a úředníkům, se 

kterými jsem měl možnost se během těch posledních osmi let setkat a 

spolupracovat. Chtěl bych vám do budoucna popřát, abyste byli zdraví, protože 

pak jsou vám všechny politické funkce a mandáty k ničemu.   

 

Do rozpravy se nikdo další nepřihlásil. Pan starosta ukončil debatu k tomuto bodu a přistoupil k závěru.  
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Bod 31)     Závěr 

 

Mgr. Brabec poděkoval všem za 4 roky společného života, nad tím rozhodováním co se děje 

v Městském obvodě Plzeň 1, za aktivní účast a popřál hodně politických i osobních úspěchů a hodně 

zdraví.    

Tím bylo zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 5. 9. 2018 ukončeno. 

 

Zastupitelstvo MO Plzeň 1 skončilo v 18:45 hodin. 

 

Zapsala:   Michaela Dostalová 

 

 

Příloha:    

přehled usnesení 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                          Mgr. Miroslav Brabec                      

                                                                starosta MO Plzeň 1 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bc. Tomáš Trnka    Jaroslav Výborný 

 

 

 

V Plzni dne 14. 9. 2018 


