
Z Á P I S  

z 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, 

konaného dne 1. listopadu 2018 od 17.00 hodin 

ve společenském sále SPŠ dopravní v Plzni, Karlovarská 99.  

Bod 1)   Zahájení 

Úvod zasedání zahájil a řídil starosta MO Plzeň 1, Mgr. Miroslav Brabec. 

Mgr. Miroslav Brabec v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

zahájil ustavující zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1, na kterém přivítal členy 

nově zvoleného Zastupitelstva MO Plzeň 1, tajemnici ÚMO Plzeň 1, pracovníky ÚMO Plzeň 

1 a SITMP a ostatní hosty přítomné v sále. Uvedl, že průběh jednání a jeho obsah vyplývá ze 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení). 

Zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s § 91 odst. 1 zákona ě. 128/2000 

Sb., o obcích v platném znění, konalo do 15 dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhů 

soudu na neplatnost voleb nebo hlasování - lhůta uplynula dne 19. 10. 2018 v 16.00 hodin, 

žádný návrh nebyl podán. Informace o konání ustavujícího zasedání zastupitelstva byla 

podle § 93 odst. 1 zákona o obcích na úřední desce ÚMO Plzeň 1 zveřejněna v souladu se 

zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od 24. 10. 2018.  

Starosta konstatoval, že na ustavujícím zasedání je přítomno všech 27 nově zvolených 

členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1, zastupitelstvo je usnášeníschopné. 

 

Připomněl členům zastupitelstva, že pro registraci je třeba zasunout čipovou kartu; 

informoval, že návod na práci s hlasovacím zařízením mají všichni členové Zastupitelstva MO 

Plzeň 1 na svých stolech. Omluvil se za nedopatření, které vzniklo při vkládání jmen do 

hlasovacího zařízení, kde chybí jméno zastupitele Pavla Trampoty a je chybně uvedeno jméno 

zastupitele z minulého volebního období Mgr. Michala Vozobule, který rezignoval. 

 
Ověřiteli zápisu jmenoval: 

Miroslava Kesla a Václava Heřmana 
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 Všichni členové ZMO Plzeň 1 jsou seznámeni s výsledky voleb do Zastupitelstva MO 

Plzeň 1 konaných ve dnech 5. a 6. 10. 2018, vyhlášenými Českým statistickým úřadem. 

  

 Před zahájením zasedání bylo členům ZMO Plzeň 1 předáno osvědčení o zvolení 

členem ZMO Plzeň 1 podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a 

o změně některých zákonů, v platném znění.   

 

Starosta se dotázal, zda má někdo z členů ZMO Plzeň 1 nějaký dotaz. Jelikož tomu tak 

nebylo, následuje:  

 

 

Bod 2)  Složení slibu nově zvolených členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 

Slib skládají všichni členové ZMO Plzeň 1 do rukou předsedajícího. Odmítnutí 

složit slib, nebo složení slibu s výhradou, má za následek zánik mandátu (dle § 55 zákona 

č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném 

znění). 

Složení slibu bude probíhat následovně:  

po přečtení textu slibu přistoupí jednotlivě členové k předsedajícímu, a podáním 

ruky a pronesením slova „slibuji“ složí slib. Poté podepíší text slibu u stolku organizačního 

oddělení. (§ 69 zákona o obcích). 

Mgr. Brabec požádal všechny přítomné v sále, aby po dobu skládání slibu povstali a přečetl 
text slibu:  

 „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu 

vykonávat svědomitě, v zájmu městského obvodu a jeho občanů a řídit se Ústavou a 

zákony České republiky.“  

Požádal členy Zastupitelstva MO Plzeň 1, aby po přečtení svého jména přistupovali před 

předsednický stůl k vlastnímu složení slibu. Doplnil, že do rukou prvního z nich, složí také 

svůj slib.  

 

Pracovnice organizačního odboru čte abecedně jednotlivé členy Zastupitelstva MO Plzeň 1 a 

ti skládají slib člena Zastupitelstva MO Plzeň 1, pronesením slova „slibuji“ a složení slibu 

potvrzují svým podpisem. 

Slib složilo všech 27 členů Zastupitelstva MO Plzeň 1, nikdo neodmítl.  

Starosta dále uvedl, že zápis z posledního zasedání Zastupitelstva MO Plzeň 1, které se 

konalo v minulém volebním období, tj. z 27. zasedání, konaného dne 5. 9. 2018, je uložen 

k nahlédnutí v Organizačním odboru ÚMO Plzeň 1 a nebyly proti němu vzneseny žádné 

námitky. 

Starosta uvedl, že než přistoupí členové ZMO Plzeň 1 k programu jednání, složí slib. 
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Bod 3) Schválení programu jednání 

Pořad jednání je následující: 

1. Zahájení, určení ověřovatelů zápisu 

2. Složení slibu členů Zastupitelstva MO Plzeň 1 

3. Schválení programu 

4. Informace o platném Jednacím řádu Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1 a 

Volebním řádu pro volby konané Zastupitelstvem MO Plzeň 1 

5. Volba návrhové a volební komise 

6. Volba starosty a místostarostů 

a) Určení počtu místostarostů 

b) Stanovení počtu členů Rady MO Plzeň 1 

c) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 

uvolnění 

d) Volba starosty 

e) Volba místostarostů 

7. Volba ostatních členů Rady MO Plzeň 1 

8. Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) Zřízení kontrolního výboru a určení počtu členů 

b) Zřízení finančního výboru a určení počtu členů 

c) Volba předsedy kontrolního výboru 

d) Volba předsedy finančního výboru 

e) Volba členů kontrolního výboru 

f) Volba členů finančního výboru 

9. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva 

10. Projev starosty MO Plzeň 1 

11. Diskuse, různé 

12. Závěr 

 

Starosta se dotázal, zda má někdo nějaký dotaz, námět či připomínku k předloženému 

programu, jelikož tomu tak nebylo, přistoupil k hlasování o takto navrženém programu.  

Pro hlasovalo všech 27 přítomných členů ZMO 1.  

Program byl schválen.  
 

Bod 4) Informace o platném Jednacím řádu Zastupitelstva MO Plzeň 1 a Volebním 

řádu pro volby konané Zastupitelstvem MO Plzeň 1 

Návrh změny Přílohy č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva MO Plzeň 1, tj. 

Volebního řádu pro volby konané Zastupitelstvem městského obvodu 

Plzeň 1 

Usnesení č. 1 - schváleno 27 členy ZMO Plzeň 1.  
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Mgr. Brabec uvedl, že všichni členové Zastupitelstva MO Plzeň 1 obdrželi domů společně 

s pozvánkou Jednací řád Zastupitelstva MO Plzeň 1, jehož přílohou č. 1 je Volební řád pro 

volby konané Zastupitelstvem MO Plzeň 1. Na stolech mají členové Zastupitelstva písemný 

materiál (označený č. 4), a to návrh změny Přílohy č. 1 Jednacího řádu Zastupitelstva MO 

Plzeň 1, tj. Volební řád pro volby konané Zastupitelstvem městského obvodu Plzeň 1.  

Do Zastupitelstva MO Plzeň 1, které je 27 členné, se dostalo 8 politických subjektů.  

Zejména u stran, které jsou v zastupitelstvu zastoupeny menším počtem členů, by byl 

problém dodržet volební řád, kde je uvedeno, že „Členem volební komise nemůže být člen 

ZMO Plzeň 1, který je kandidátem pro volby.” U větších subjektů by to asi nebyl problém, 

ale u subjektů menších ano. Budou se volit také členové rady a výborů. Proto je předkládán 

návrh vypustit tuto větu v tomto případě, pro tyto volby, konané na tomto zasedání 

Zastupitelstva MO Plzeň 1.  

Mgr. Brabec vyzval přítomné zastupitele k případným dotazům, vzhledem k tomu, že žádné 

nebyly, přistoupil pan starosta k hlasování.   

Pro přijetí bylo 27 členů ZMO Plzeň 1.      

 

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 5)  Volba návrhové a volební komise 
 

Pan starosta navrhl tuto volbu provést veřejným hlasováním. Vzhledem k tomu, že nikdo 

neměl žádné připomínky, přistoupil k hlasování. 

Pro hlasovalo 27 členů ZMO Plzeň 1.  

Volba bude provedena veřejným hlasováním. 

Zastupitelé navržení na členy návrhové komise: 

 Mgr. Radka Trylčová 

 Jaroslav Stroukal 

 Ing. Jiří Rezek, Ph.D. 

Pro hlasovalo 26 členů ZMO Plzeň 1, Ing. Rezek se zdržel.  

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

své práce.  

Nyní bude zvolena volební komise. 
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Dle Přílohy č. 1 Jednacího řádu ZMO Plzeň 1, tj. „Volebního řádu“, dle čl. 2, bodu 3: 

„Volební komise je nejméně tříčlenná, počet jejích členů je zásadně lichý“. 

Pro tyto volby byla provedena změna volebního řádu (bod 4). 

Pan starosta požádal předsedy poslaneckých klubů o předložení návrhů: 

 ODS – Mgr. Jan Husák 

 ČSSD – Miroslav Kesl 

 PRO Plzeň – Jiří Winkelhöfer 

 TOP 09 – Bc. Tomáš Trnka 

 KDU-ČSL – MUDr. Pavel Boček 

 ANO 2011 – Ing. Ivana Bubeníčková 

 Česká pirátská strana – František Hagara 

 KSČM – bez návrhu.  

 

Mgr. Brabec uvedl, že je předložen návrh na 7 členů volební komise a zeptal se, zda má 

někdo z členů zastupitelstva ještě další návrh. Jelikož tomu tak nebylo, nechal hlasovat 

o navrženém složení volební komise.  

Návrh byl schválen všemi přítomnými 27 členy ZMO Plzeň 1. 

Mgr. Brabec poté požádal, aby si navržení členové ze svého středu zvolili předsedu volební a 

návrhové komise a vyhlásil 5 minut přestávku.  

 

Předsedou volební komise byl zvolen Jiří Winkelhöfer.      

Předsedou návrhové komise byla zvolena Mgr. Radka Trylčová.   

 

 

Bod 6a) Určení počtu místostarostů 

Usnesení č. 2 - schváleno 14 členy ZMO Plzeň 1, 10 členů hlasovalo proti, 1 člen 

nehlasoval.  

 

Mgr. Brabec uvedl, že hlasování o počtu místostarostů bude veřejné a předložil návrh 

na 3 místostarosty. Vzhledem k tomu, že nikdo z členů zastupitelstva neměl žádný jiný návrh, 

přistoupil pan starosta k hlasování.  

Pro hlasovalo 14 členů ZMO Plzeň 1, proti hlasovalo 10 členů – Mgr. Daňková, F. Hagara, 

V. Heřman, JUDr. Holý, PhDr. Mádlová, J. Novák, Z. Šefčík, Ing. Šrámek, Mgr. Šuma, 

P. Trampota, nehlasovala Ing. Bubeníčková.  

Návrh byl přijat.      
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Bod 6b) Stanovení počtu členů Rady MO Plzeň 1 

Usnesení č. 3 - schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen hlasoval proti, 1 člen se zdržel a 1 

nehlasoval.  

 

Mgr. Brabec uvedl, že hlasování bude opět veřejné a dodal, že v souladu s § 99, 

odst. 3 zákona o obcích č. 128/2000 Sb., Radu obce tvoří starosta, místostarosta 

(místostarostové) a další členové rady volení z řad členů zastupitelstva obce. Počet členů rady 

obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu 

počtu členů zastupitelstva obce.   

Je předkládán návrh na zvolení celkem 7 členů Rady MO Plzeň 1.  

 

Požádal o přednesení dalších návrhů. Vzhledem k tomu, že žádný jiný návrh přednesen nebyl, 

přistoupil pan starosta k hlasování.  

 
Pro hlasovalo 24 členů ZMO Plzeň 1, proti hlasoval P. Trampota, Ing. Štěpán se zdržel a 

Ing. Bubeníčková nehlasovala.   

Návrh byl přijat. 

 

Bod 6c) Určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako 

dlouhodobě uvolnění  

Usnesení č. 4 - schváleno 22 členy ZMO Plzeň 1, 4 členové hlasovali proti a 1 člen se 

zdržel.  

 

Mgr. Brabec uvedl, že hlasování bude opět veřejné a předložil návrh na uvolněné členy 

Zastupitelstva MO Plzeň 1: 

 

 starosta, 

 3 místostarostové, 

 předseda Finančního výboru ZMO Plzeň 1, 

 předseda Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1.  

 

  

Požádal o přednesení dalších návrhů. Jelikož nikdo jiný návrh nepředložil, přistoupil pan 

starosta k hlasování.  

Pro hlasovalo 22 členů ZMO Plzeň 1, proti hlasovali 4 členové ZMO Plzeň 1 - Mgr. Daňková, 

F. Hagara, V. Heřman a Z. Šefčík, P. Trampota se zdržel.  

Návrh byl přijat. 
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Bod 6d) Volba starosty MO Plzeň 1 

Usnesení č. 5 - schváleno 14 členy ZMO Plzeň 1.  

 

Mgr. Brabec požádal předsedu volební komise Jiřího Winkelhöfera, aby se ujal slova. 

J. Winkelhöfer - volba bude probíhat v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. 

v platném znění a tímto Jednacím řádem Zastupitelstva MO Plzeň 1. 

Dnešní zastupitelstvo postupně zvolí starostu, místostarosty, další členy 

Rady MO Plzeň 1, předsedy výborů zastupitelstva a jejich členy. 

Nejprve proběhne volba starosty MO Plzeň 1. V souladu se schváleným 

volebním řádem bude provedena jako tajná. Nyní žádám předsedy 

jednotlivých klubů o jejich návrhy na starostu MO Plzeň 1. 

 

 ODS – Ing. Helena Řežábová 

 ČSSD – bez návrhu  

 PRO Plzeň – bez návrhu 

 TOP 09 – bez návrhu 

 KDU-ČSL – bez návrhu 

 ANO 2011 – bez návrhu 

 Česká pirátská strana – bez návrhu 

 KSČM – bez návrhu 

 

J. Winkelhöfer vyzval Ing. Helenu Řežábovou, jako jedinou navrženou kandidátku na starostu 

MO Plzeň 1, zda souhlasí se svojí nominací.  

 

Ing. Helena Řežábová potvrdila souhlasem svoji nominaci. 

 

J. Winkelhöfer nyní požádal všechny zastupitele MO Plzeň 1, aby se odebrali do salonku, kde 

bude probíhat tajná volba a napsali čitelně na hlasovací lístek jméno kandidáta na starostu 

MO Plzeň 1.  Po odhlasování volební komise všechny hlasy sečte a oznámí výsledek. Ke 

zvolení je potřeba minimálně 14 hlasů 

 

Probíhá volba starosty MO Plzeň 1. 

Po provedení volby: 

 

J. Winkelhöfer - jediným kandidátem na starostu MO Plzeň 1 byla Ing. Helena 

Řežábová, z celkového počtu 27 odevzdaných platných hlasovacích 

lístků získala 14 hlasů. Byla zvolena starostkou MO Plzeň 1. Blahopřeji 

ke zvolení. 

 

Mgr. Brabec - děkuji předsedovi volební komise za provedenou volbu starosty MO 

Plzeň 1 a nové starostce tímto gratuluji ke zvolení.  
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Mgr. Brabec předává klanečník Ing. Řežábové, která dále řídí zasedání ZMO Plzeň 1 a 

přechází k ostatním členům ZMO Plzeň 1 do sálu.  

 

Ing. Řežábová - děkuji a vynasnažím se, abych nezklamala Vaší důvěru. Předávám opět 

slovo předsedovi volební komise panu Winkelhöferovi. 

 

Bod 6e) Volba místostarostů MO Plzeň 1: 

 

Volba 1. místostarosty MO Plzeň 1.  

Usnesení č. 6 - schváleno 15 členy ZMO Plzeň 1.  

 

J. Winkelhöfer - žádám předsedy jednotlivých klubů o jejich návrhy na 1. místostarostu 

MO Plzeň 1. 

 ODS – bez návrhu 

 ČSSD – Mgr. Miroslav Brabec 

 PRO Plzeň – bez návrhu 

 TOP 09 – bez návrhu 

 KDU-ČSL – bez návrhu 

 ANO 2011 – bez návrhu 

 Česká pirátská strana – bez návrhu 

 KSČM – bez návrhu 

 

J. Winkelhöfer vyzval Mgr. Miroslava Brabce, jako jediného navrženého kandidáta na 

1. místostarostu MO Plzeň 1, zda souhlasí se svojí nominací. 

  

Mgr. Miroslav Brabec potvrdil souhlasem svoji nominaci. 

J. Winkelhöfer nyní požádal všechny zastupitele MO Plzeň 1, aby se odebrali do salonku, kde 

bude probíhat tajná volba a napsali čitelně na hlasovací lístek jméno kandidáta na 

1. místostarostu MO Plzeň 1. 

Probíhá volba 1. místostarosty MO Plzeň 1. 

Po provedení volby: 

 
J. Winkelhöfer - jediným kandidátem na 1. místostarostu MO Plzeň 1 byl Mgr. Miroslav 

Brabec. Z celkového počtu 27 odevzdaných platných hlasovacích lístků 

získal 15 hlasů. Byl zvolen 1. místostarostou MO Plzeň 1. Blahopřeji ke 

zvolení. 

 
Ing. Řežábová - panu magistru Brabcovi gratuluji ke zvolení a žádám ho, aby se přišel 

posadit za předsednický stolek.  
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Volba 2. místostarosty MO Plzeň 1.  

Usnesení č. 7 - schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1.  

 

J. Winkelhöfer - žádám předsedy jednotlivých klubů o jejich návrhy na 2. místostarostu 

MO Plzeň 1. 

 

 ODS – bez návrhu 

 ČSSD – bez návrhu 

 PRO Plzeň – bez návrhu 

 TOP 09 – Mgr. Ilona Jehličková 

 KDU-ČSL – bez návrhu 

 ANO 2011 – bez návrhu 

 Česká pirátská strana – bez návrhu 

 KSČM – bez návrhu 

 

 

J. Winkelhöfer vyzval Mgr. Ilonu Jehličkovou, jako jedinou navrženou kandidátku na 

2. místostarostku MO Plzeň 1, zda souhlasí se svojí nominací. 

 

Mgr. Ilona Jehličková potvrdila souhlasem svoji nominaci. 

 

J. Winkelhöfer nyní požádal všechny zastupitele MO Plzeň 1, aby se odebrali do salonku, kde 

bude probíhat tajná volba 2. místostarosty.  

 

Probíhá volba 2. místostarosty MO Plzeň 1. 

Po provedení volby: 

 

 
J. Winkelhöfer - jediným kandidátem na 2. místostarostu MO Plzeň 1 byla Mgr. Ilona 

Jehličková. Z celkového počtu 26 odevzdaných platných hlasovacích 

lístků získala 24 hlasů. Byla zvolena 2. místostarostkou MO Plzeň 1. 

Blahopřeji ke zvolení. 

 
Ing. Řežábová - paní magistře Jehličkové gratuluji ke zvolení a žádám ji, aby se přišla 

s námi posadit za předsednický stolek. Předávám opět slovo předsedovi 

volební komise. 
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Volba 3. místostarosty MO Plzeň 1.  

Usnesení č. 8 - schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1.  

 

J. Winkelhöfer - žádám předsedy jednotlivých klubů o jejich návrhy na třetího 

místostarostu MO Plzeň 1. 

 ODS – bez návrhu 

 ČSSD – bez návrhu 

 PRO Plzeň – Jiří Uhlík, MBA 

 TOP 09 – bez návrhu 

 KDU-ČSL – bez návrhu 

 ANO 2011 – bez návrhu 

 Česká pirátská strana – bez návrhu 

 KSČM – bez návrhu 

 

 

J. Winkelhöfer vyzval Jiřího Uhlíka, jako jediného navrženého kandidáta na 3. místostarostu 

MO Plzeň 1, zda souhlasí se svojí nominací. 

 

Jiří Uhlík potvrdil souhlasem svoji nominaci. 

 

J. Winkelhöfer nyní opět požádal všechny zastupitele MO Plzeň 1, aby se odebrali do 

salonku, kde bude probíhat tajná volba 3. místostarosty.  

 

Probíhá volba 3. místostarosty MO Plzeň 1. 

Po provedení volby: 

 

 
J. Winkelhöfer - jediným kandidátem na 3. místostarostu MO Plzeň 1 byl Jiří Uhlík, 

MBA. Z celkového počtu 26 odevzdaných platných hlasovacích lístků 

získal 23 hlasů. Byl zvolen 3. místostarostou MO Plzeň 1. Blahopřeji ke 

zvolení. 

 
Ing. Řežábová - panu Jiřímu Uhlíkovi gratuluji ke zvolení a žádám ho, aby se přišel 

k nám připojit za předsednický stolek. Nyní následuje volba členů Rady 

MO Plzeň 1. Připomínám, že bylo schváleno, že bude sedmičlenná, to 

znamená, že je ještě třeba provést volbu tří členů. Předávám opět slovo 

předsedovi volební komise. 
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Bod 7)  Volba členů Rady MO Plzeň 1 

Usnesení č. 9 - schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1.  

 

J. Winkelhöfer - žádám předsedy jednotlivých klubů o jejich návrhy na zbývající tři 

členy Rady MO Plzeň 1.  

 

 ODS – Mgr. Jan Řehula, Václav Černý 

 ČSSD – Jaroslav Stroukal 

 PRO Plzeň – bez návrhu 

 TOP 09 – bez návrhu 

 KDU-ČSL – bez návrhu 

 ANO 2011 – bez návrhu 

 Česká pirátská strana – bez návrhu 

 KSČM – bez návrhu 

 

J. Winkelhöfer nyní opět požádal všechny zastupitele MO Plzeň 1, aby se odebrali do 

salonku, kde bude probíhat tajná členů Rady MO Plzeň 1. Připomněl, že na hlasovací lístek je 

možné napsat jen tyto tři uvedené kandidáty. Pokud jich bude uvedeno víc, bude hlasovací 

lístek neplatný.   

 

Probíhá volba členů Rady MO Plzeň 1. 

Po provedení volby: 

 
 
J. Winkelhöfer - oznámím výsledky tajné volby ostatních tří členů Rady MO Plzeň 1. 

Mgr. Jan Řehula, Václav Černý a Jaroslav Stroukal, obdrželi z 25 

odevzdaných platných hlasovacích lístků po 15 platných hlasech a byli 

zvoleni členy Rady MO Plzeň 1. Blahopřeji jim ke zvolení. 

 

Ing. Řežábová - děkuji předsedovi volební komise a gratuluji všem členům Rady MO 

Plzeň 1 k jejich zvolení a těším se na spolupráci. Nyní následuje volba 

zřízení finančního a kontrolního výboru.  

 

 

Bod 8)  Zřízení Finančního a Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1 

 

Ing. Řežábová - povinnost zřídit finanční a kontrolní výbor vyplývá ze zákona o obcích 

(§117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. 1). Počet členů výborů musí být lichý 

(§118 odst. 2 zákona o obcích).  
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Členy výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může 

být jen člen zastupitelstva (§117 odst. 4 zákona o obcích). 

Nyní budeme hlasovat veřejně o zřízení finančního a kontrolního výboru a o určení počtu jeho 

členů. 

 

 

Bod 8a) Zřízení finančního výboru a určení počtu členů 

Usnesení č. 10 – schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel.  

 

Ing. Řežábová -  Radka Trylčová řekne náš návrh na počet členů finančního výboru.  

Mgr. Trylčová - náš návrh je 9 členů, tj. předseda a 8 členů.  

 
Ing. Řežábová požádala o předložení jiného návrhu. Vzhledem k tomu, že se nikdo s jiným 

návrhem nepřihlásil, přistoupila paní starostka k hlasování.   

 
Pro hlasovalo 26 členů ZMO Plzeň 1, zdržel se Pavel Trampota.  

Návrh byl přijat.      

 

 

Bod 8b) Zřízení kontrolního výboru a určení počtu členů 

Usnesení č. 11 – schváleno 25 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen hlasoval proti, 1 člen se zdržel.  

 

Ing. Řežábová - Mgr. Miroslav Brabec řekne návrh na počet členů kontrolního výboru.  

Mgr. Brabec - náš návrh je 11 členů, tj. předseda a 10 členů.   

 

Ing. Řežábová požádala o předložení jiného návrhu. Vzhledem k tomu, že se nikdo s jiným 

návrhem nepřihlásil, přistoupila paní starostka k hlasování.   

 
Pro hlasovalo 25 členů ZMO Plzeň 1, František Hagara hlasoval proti, Mgr. Daňková 

nehlasovala.  

Návrh byl přijat. 

 

Bod 8c) Volba předsedy Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 

Usnesení č. 12 – schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1, 4 členové hlasovali proti. 

 

Ing. Řežábová předala slovo předsedovi volební komise. 
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J. Winkelhöfer - žádám předsedy jednotlivých klubů o jejich návrhy na předsedu 

finančního výboru.  

 ODS – bez návrhu 

 ČSSD – bez návrhu 

 PRO Plzeň – bez návrhu 

 TOP 09 – bez návrhu 

 KDU-ČSL – Mgr. Štěpán Krňoul 

 ANO 2011 – bez návrhu 

 Česká pirátská strana – bez návrhu 

 KSČM – bez návrhu 

 

J. Winkelhöfer - vzhledem k tomu, že na předsedu finančního výboru je jediný kandidát, 

který se navrhl sám, navrhuji hlasovat o veřejné volbě. Má někdo ze 

zastupitelů jiný návrh? 

V. Heřman - navrhuji hlasovat tajnou volbou.    

Nyní se hlasuje o protinávrhu Václava Heřmana, zda se přistoupí k tajné volbě předsedy 

Finančního výboru ZMO Plzeň 1 

Pro hlasovalo 7 členů ZMO Plzeň 1 – V. Heřman, Mgr. Jehličková, PhDr. Mádlová, J. Novák, 

Z. Šefčík, Ing. Šrámek a P. Trampota, proti hlasovalo 14  členů, 6 členů se zdrželo – 

MUDr. Boček, Mgr. Brabec, JUDr. Holý, Mgr. Krňoul, Ing. Řežábová a J. Uhlík.    

Návrh nebyl přijat. 

Nyní přistoupil předseda hlasovací komise k veřejnému hlasování o veřejné volbě předsedy 

Finančního výboru ZMO Plzeň 1. 

Pro hlasovalo 20 členů ZMO Plzeň 1, 2 členové hlasovali proti – V. Heřman, Z. Šefčík a 

5 členů nehlasovalo – MUDr. Boček, JUDr. Holý, PhDr. Mádlová, J. Novák a Ing. Šrámek.  

Návrh byl přijat. 

O předsedovi finančního výboru se bude hlasovat veřejně.  

J. Winkelhöfer nyní přistoupil k veřejné volbě předsedy finančního výboru. 

Pro hlasovalo 23 členů ZMO Plzeň 1, 4 členové hlasovali proti – Mgr. Daňková, F. Hagara, 

V. Heřman a Z. Šefčík.  

Návrh byl přijat. 

Předsedou Finančního výboru ZMO Plzeň 1 se stává Mgr. Štěpán Krňoul. 
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Mgr. Miroslav Brabec požádal o krátkou přestávku na setkání předsedů poslaneckých klubů.  

Paní starostka vyhlásila krátkou přestávku. 

 

Bod 8d) Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 

Usnesení č. 13 – schváleno 24 členy ZMO Plzeň 1, 3 členové se zdrželi. 

 

Ing. Řežábová předala slovo předsedovi volební komise. 

J. Winkelhöfer - žádám předsedy jednotlivých klubů o jejich návrhy na předsedu 

kontrolního výboru.  

 

 ODS – bez návrhu 

 ČSSD – bez návrhu 

 PRO Plzeň – bez návrhu 

 TOP 09 – bez návrhu 

 KDU-ČSL – bez návrhu 

 ANO 2011 – Mgr. Miroslav Šuma 

 Česká pirátská strana – bez návrhu 

 KSČM – bez návrhu 

 

J. Winkelhöfer - vzhledem k tomu, že na předsedu kontrolního výboru je navržen jediný 

kandidát, který se navrhl sám, navrhuji jako v předešlém případě 

hlasovat o veřejné volbě. Má někdo ze zastupitelů jiný návrh? 

Vzhledem k tomu, že se nikdo s jiným návrhem nepřihlásil, přistoupil předseda hlasovací 

komise k veřejnému hlasování o veřejné volbě předsedy Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1. 

Pro hlasovalo 26 členů ZMO Plzeň 1, 1 člen se zdržel.  

Návrh byl přijat 

O předsedovi kontrolního výboru se bude hlasovat veřejně.  

J. Winkelhöfer nyní přistoupil k veřejné volbě předsedy kontrolního výboru. 

Pro hlasovalo 24 členů ZMO Plzeň 1, 3 členové se zdrželi – Mgr. Daňková, F. Hagara a 

Ing. Rezek. 

Návrh byl přijat. 

Předsedou Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1 se stává Mgr. Miroslav Šuma. 
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Bod 8e) Volba členů Finančního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 

Usnesení č. 14 – schváleno všemi 27 členy ZMO Plzeň 1. 

Ing. Řežábová předala slovo předsedovi volební komise. 

J. Winkelhöfer - žádám předsedy jednotlivých klubů o jejich návrhy na členy finančního 

výboru.  

Připomněl, že bylo stanoveno 9 členů výboru, předseda byl již zvolen, volí se tedy 8 členů 

výboru.  

 

 ODS – Ing. Lucie Kužílková 

 ČSSD – Miroslav Kesl 

 PRO Plzeň – Irena Vítovcová 

 TOP 09 – Ing. Petra Víznerová, Ph.D. 

 KDU-ČSL – Mgr. Šárka Lahučká 

 ANO 2011 – Stanislav Nedvěd 

 Česká pirátská strana – František Hagara 

 KSČM – Václav Heřman 

 

J. Winkelhöfer - navrhuji o členech finančního výboru hlasovat veřejně. Má někdo ze 

zastupitelů jiný návrh? 

 

Vzhledem k tomu, že se nikdo s jiným návrhem nepřihlásil, přistoupil předseda hlasovací 

komise k veřejnému hlasování o veřejné volbě členů Finančního výboru ZMO Plzeň 1. 

Pro hlasovalo všech 27 členů ZMO Plzeň 1.  

Návrh byl přijat 

O členech Finančního výboru ZMO Plzeň 1 se bude hlasovat veřejně.  

J. Winkelhöfer nyní přistoupil k veřejné volbě členů Finančního výboru ZMO Plzeň 1. 

Pro hlasovalo všech 27 členů ZMO Plzeň 1.  

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 8f) Volba členů Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1 

Usnesení č. 15 – schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1, PhDr. Mádlová nehlasovala. 

 

Ing. Řežábová předala slovo předsedovi volební komise. 



16 
 

J. Winkelhöfer - žádám předsedy jednotlivých klubů o jejich návrhy na členy 

kontrolního výboru.  

Připomněl, že bylo stanoveno 11 členů výboru, předseda byl již zvolen, volí se tedy 10 členů 

výboru.  

 

 ODS – Kamil Mašek 

 ČSSD – Jaroslav Stroukal 

 PRO Plzeň – Hynek Krupka 

 TOP 09 – MUDr. Lukáš Prajka 

 KDU-ČSL – Ing. Stanislav Rauch 

 ANO 2011 – Mgr. Lukáš Nečas, JUDr. Martin Holý 

 Česká pirátská strana – Mgr. Magdaléna Daňková, Ing. Jiří Rezek, Ph.D. 

 KSČM – Zdeněk Šefčík  

  

J. Winkelhöfer - navrhuji o členech kontrolního výboru hlasovat veřejně. Má někdo ze 

zastupitelů jiný návrh? 

Vzhledem k tomu, že se nikdo s jiným návrhem nepřihlásil, přistoupil předseda hlasovací 

komise k veřejnému hlasování o veřejné volbě členů Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1. 

Pro hlasovalo všech 27 členů ZMO Plzeň 1.  

Návrh byl přijat 

O členech Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1 se bude hlasovat veřejně.  

J. Winkelhöfer nyní přistoupil k veřejné volbě členů Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1. 

Pro hlasovalo 26 členů ZMO Plzeň 1, PhDr. Mádlová nehlasovala.  

Návrh byl přijat. 

Jiří Winkelhöfer poděkoval všem členům volební komise za jejich práci.  

Ing. Řežábová poděkovala předsedovi volební komise za provedení volby. 

 

Bod 9)  Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů 

Zastupitelstva MO Plzeň 1 

Usnesení č. 16 – schváleno 26 členy ZMO Plzeň 1, 1 člen nehlasoval.  

 

V. Heřman        - žádám o krátkou přestávku, abychom se mohli seznámit s těmito 

materiály předkládanými na stůl.  

 

Byla vyhlášena 10 minutová přestávka. 
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Ing. Řežábová - máme na stolech bod č. 9, kde rušíme usnesení Zastupitelstva MO 

Plzeň 1 č. 416 ze dne 6. 12. 2017 a č. 440 ze dne 31. 1. 2018 ve věci 

Stanovení výše měsíčních odměn za výkon funkcí neuvolněných členů 

Zastupitelstva MO Plzeň 1 a stanovíme tyto měsíční odměny s platností 

od 1. 11. 2018, otevírám k tomuto bodu rozpravu. 

 

V. Heřman - z minulého období, kdy jste vykonávala funkci tajemnice víte, že 

zástupci KSČM nehlasovali materiály, které byly předkládány na stůl. 

V tomto volebním období budeme k těmto věcem přistupovat obdobně, 

nicméně dnes uděláme výjimku, protože jsem si to porovnal 

s usnesením, které bylo schváleno v loňském roce a neshledal jsem 

žádný rozdíl, tak to podpoříme. Co se týče kompetenčních věcí, je to 

věc rady a tam už si to udělejte jak chcete. A byl bych rád, aby to bylo 

v tomto volebním období naposledy, co jsme dostali takový obsáhlý 

materiál na stůl.  

 

Ing. Řežábová - v tomto případě to jinak nešlo. Někdo další do diskuze? 

 

Vzhledem k tomu, že se nikdo další do diskuze nepřihlásil, přistoupila paní starostka 

k hlasování. 

  

Pro hlasovalo 26 členů ZMO Plzeň 1, František Hagara nehlasoval. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 9a)  Stanovení paušální částky náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem 

funkce podle § 71 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

a maximální souhrnné částky za kalendářní měsíc 

Usnesení č. 17 – schváleno 27 členy ZMO Plzeň 1.  

 

Ing. Řežábová - tímto usnesením stanovíme za měsíc listopad a prosinec 2018 vyplácení 

paušální náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 

neuvolněnému členovi zastupitelstva, který je podnikající fyzickou 

osobou nebo osobou provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, 

ve výši 200 Kč/hod. a nejvyšší částku, kterou lze jako náhradu výdělku 

ušlého v souvislosti s výkonem funkce poskytnout v souhrnu za 

kalendářní měsíc ve výši 1 000 Kč. Otevírám k tomuto bodu diskuzi.  

 

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

 

Pro hlasovalo všech 27 členů ZMO Plzeň 1. 

Návrh byl přijat.  
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Bod 11)  Kompetenční usnesení ZMO Plzeň 1 pro volební období 2018 - 2022 

Usnesení č. 18 – schváleno 23 členy ZMO Plzeň 1, 4 členové se zdrželi.  

 

Ing. Řežábová - kompetenční usnesení, které Vás seznámí s tím, jak jsme si navrhli 

rozdělení kompetencí a otevírám k tomuto bodu diskuzi.   

 

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

 

Pro hlasovalo 23 členů ZMO Plzeň 1, 4 členové se zdrželi – Mgr. Daňková, F. Hagara, 

V. Heřman a Z. Šefčík. 

Návrh byl přijat. 

 

 

Bod 10) Projev starostky MO Plzeň 1 
 
Ing. Řežábová - chtěla bych Vám poděkovat za to, že jste mi dali svoji důvěru a doufám, 

že se nám spolupráce teprve otevírá. Převážně se tu známe a s těmi, co 

se neznáme, budeme mít možnost se seznámit a pokusíme se vytvořit 

atmosféru takovou, abychom všechny animozity, které jsme pobrali 

cestou během volebního boje anebo i předtím, někde za sebou nechali a 

dokázali spolupracovat, protože máme společný jediný cíl a tím je MO 

Plzeň 1 a chceme, aby nějak vypadal, aby se v něm cítili lidé dobře. 

Chtěla bych na Vás apelovat, abychom si tento společný cíl uvědomili a 

udělali všechno proto, abychom dostáli své povinnosti, kterou jsme 

dnes slíbili.  

 

 

Bod 11) Diskuse, různé 

 

Paní starostka vyzvala přítomné k diskuzi k tomuto bodu. Z řad občanů se o slovo přihlásila 

obyvatelka MO Plzeň 1, Mgr. Dagmar Kuthanová. Paní starostka dala hlasovat o tom, zda 

může Mgr. Kuthanová vystoupit. 

 

Pro hlasovalo 23 členů ZMO Plzeň 1, 1 člen hlasoval proti a 3 členové nehlasovali.  

Mgr. Kuthanová může vystoupit, má čas na své vystoupení 3 min. 

 

Mgr. Kuthanová - proč volba starostky a místostarostů byla tajná, když všechno ostatní 

se volilo veřejně? My, jako voliči máme právo vědět to, kdo koho 

podporuje. Nevím, proč ostatní strany neměly návrhy na ty volby, asi 

to bylo dojednané dopředu. Ta volba měla být dle mého názoru 

veřejná. Potom mám dotaz na paní Řežábovou. Když kandidovala na 

starostku, měla by mít trvalé bydliště v Plzni, ale jak jistě všichni 

víme, bydlí ve Stýskalech. Mohla by mi na to odpovědět? 
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Ing. Řežábová - já jsem splnila všechny podmínky volitelnosti a víc nebudu odpovídat. 

 

Mgr. Kuthanová - stalo se, že vítěz voleb ANO 2011 byl vyšachován. Tady na obvodě 

o 7%  víc, o 3 mandáty má víc a přitom nejsou vůbec nikde. Takže se 

ptám, na co jsou vůbec volby? Divíte se, proč občané nechodí 

k volbám. Právě proto, co tady vidíme teď. Někdo volby vyhraje a bez 

ohledu na to, jak volby dopadly, tady sedí stále stejní lidé. Prostě vítěz 

voleb by měl vládnout, aby mohl dokázat, jestli to co slibovali lidem 

opravdu plní. Pokud se dají dohromady strany, které volby prohrály, 

je to kočkopes, který nezastupuje nikoho. Ptám se teď pánů a dam 

z TOP 09, kteří v minulém období dávali trestní oznámení na ODS, 

proč jste se po volbách dali s nimi dohromady. Ptám se, čím si vás 

koupili.  

 

Ing. Řežábová - chtěla bych upozornit paní Kuthanovou, že její čas 3 minut vypršel. Je 

ještě někdo, kdo se chce přihlásit do diskuze? 

 

O slovo z řad občanů se hlásí Marie Řeháčková, obyvatelka MO Plzeň 1. 

 

M. Řeháčková - blahopřeji Vám všem k novému zvolení, ať se Vám daří. Potom bych 

chtěla poděkovat za nás občany, odstupujícímu zastupitelstvu za práci, 

kterou odvedli. Pokud sledujeme Plzeňskou jedničku, tak se 

přesvědčujeme, jakou práci pro nás občany, mládež, seniory dělají a 

za to veliké díky. Kdykoliv jsem s nimi přišla do styku, tak jsme byli 

přijati a k našim návrhům bylo přihlédnuto. Děkujeme panu starostovi 

za opravení kapličky, krásné kulturní památky, takže ať se Vám daří. 

 

Ing. Štěpán - velmi krátce se vyjádřím k proslovu paní Kuthanové, aby to 

nevypadalo, že k tomu nemáme názor. Ohledně tajné volby je to tak, 

že pokud je tajná volba, je to maximálně svobodná volba a nikdo není 

ovlivňován okolím. Pokud bychom tady hlasovali veřejně, tak by byl 

každý pod drobnohledem a nemohl by hlasovat tak svobodně jako při 

tajné volbě, kterou můžeme považovat za tu nejsvobodnější volbu. A 

co se týče vítězství hnutí ANO 2011ve volbách a není v koalici, je 

v opozici, je dané systémem, který máme demokraticky nastavený. 

Politika je o domluvení se.  

 

PhDr. Mádlová - protože na další 4 roky nebudu v uvolněné funkci, chtěla bych 

poděkovat úřadu, protože to byly báječné 4 roky. Jsou tam úředníci, 

kteří svoji práci výborně ovládají ať už odborně nebo komunikačně 

s veřejností a já bych jim chtěla tímto moc poděkovat. Děkuji všem, 

protože to byly opravdu báječné 4 roky.  
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V. Heřman - jsem rád, že dnes volba dopadla tak, jak dopadla. Jsem rád, že do 

vybraných funkcí zasedli lidé, kteří jsou zkušení a hned zítra se mohou 

ujmout práce a začít pro občany na tomto obvodě pracovat. Mrzí mi, že 

právo na vedení nedostala vítězná strana, ale bohužel tak to je. Musíme 

se smířit s tím, jak voliči rozdali volební karty a 4 roky to brát na zřetel 

a pracovat s tím, jak to je.  

 

 

Bod 12)  Závěr 

 

Ing. Řežábová - na závěr bych informovala o semináři k rozpočtu MO Plzeň 1, který se 

uskuteční 28. 11. 2018 od 16:30 hod v obřadní místnosti budovy ÚMO 

Plzeň 1 a další zasedání ZMO Plzeň 1 bude v pondělí 3. 12. 2018 od 

17:00 hod zde v sále SPŠ dopravní. Ještě jednou Vám děkuji za 

trpělivost, za pozornost a končím dnešní zasedání.  

 

Tím bylo zasedání ustavujícího Zastupitelstva MO Plzeň 1 dne 1. 11. 2018 v 19:35 hod 

ukončeno. 
 

Zapsala:   Michaela Dostalová 

Příloha:    přehled usnesení 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Helena Řežábová                                                                                                                                                                     

starostka MO Plzeň 1 

 

 

Ověřovatelé: 

 

 

 

 

 

 

Miroslav Kesl    Václav Heřman 

 

 

V Plzni dne 8. 11. 2018 


