Zápis
ze zasedání ZMO Plzeň 10 – Lhota, konaného dne 16.09.2019
v budově ÚMO Plzeň 10 – Lhota, K Sinoru 62/51
Přítomni: Bc. Zdenka Hončarová (ODS a Sdružení pro Lhotu), Petr Kodl (ODS a
Sdružení pro Lhotu), Jan Novák(ODS a Sdružení pro Lhotu ), Jan Havel (ODS a
Sdružení pro Lhotu ), Ondřej Topinka (Pro Vás), Jindřiška Loulová (Pro Vás), Jiří
Knotek (Pro Vás)
přítomno 7 členů ZMO, které je tím usnášeníschopné
Hosté:
Občané: 10
Zasedání bylo zahájeno v 17.30 hod.
Program podle pozvánky:

1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
2. Zpráva starostky
3. Rozbor hospodaření 1-7/2019
4. Rozpočtová opatření
5. Navýšení počtu úředníků
6. Změna účelu dotace – Pro rozvoj Lhoty
7. Navýšení provozního příspěvku MŠ
8. Statut města Plzně
9. Návrh OZV – komunální odpad
10. Výkup sloupu – pozemek p.č.618/158
11. Komise k 700.výročí
12. Kontrola plnění usnesení
13. Různé
14. Závěr
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1. Starostka zahájila zasedání v 17.30 hod. a uvítala přítomné.
Zapisovatelem jmenovala p. Kodla
Hlasování bude zapisováno: pro – proti – zdržel se
Do návrhové komise navrhla p. Loulová a p. Novák
návrh schválen 7 – 0 – 0
Jako ověřovatele zápisu navrhla p. Havel a p. Topinka
návrh schválen 7 – 0 – 0
Návrh na změnu programu:

1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
2. Zpráva starostky
3. Rozbor hospodaření 1-7/2019
4. Rozpočtová opatření
5. Navýšení počtu úředníků
5.a. Zajištění podkladů z ÚMO
6. Změna účelu dotace – Pro rozvoj Lhoty
6.a. Poskytování dotací
7. Navýšení provozního příspěvku MŠ
8. Statut města Plzně
9. Návrh OZV – komunální odpad
10. Výkup sloupu – pozemek p.č.618/158
11. Komise k 700.výročí
11.a. Počet zastupitelů
11.b. Oplocení dětského hřiště
12. Kontrola plnění usnesení
13. Různé
14. Závěr

Změněný program schválen 7 – 0 – 0
2. Starostka přednesla zprávu o činnosti MO. Zprávu v písemné podobě
předložila členům ZMO a bude uložena k nahlédnutí v kancelářích starostky a
tajemníka.
Po diskusi proběhlo hlasování:

zpráva starostky se bere na vědomí 7 – 0 – 0
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3. Rozbor hospodaření 1-7/2019 (navrhuje p. novák)
Hospodaření MO Plzeň 10 bylo v souladu s rozpočtem na rok 2019. Za výše
uvedené období byl příjem splněn na 55,23% a výdaje jsou ve výši 51,74%,
financování ve výši 59,47%.
Dotazy: nejsou
návrh schválen 7 – 0 – 0
4. Rozpočtová opatření (navrhuje p. novák)
Rozpočtové opatření č. 7/2019 – výkon agendy OSPOD – 2.splátka
Rozpočtové opatření č. 8/2019 – výkon agendy sociální práce
Rozpočtové opatření č. 9/2019 – zapojení FRR, jedná se financování
projektové dokumentace na splaškovou kanalizaci a o zřízení připojovacího
bodu v lokalitě Za Lávkou (projekt + realizace)
Dotazy: nejsou
návrh schválen 7 – 0 – 0

5. Navýšení počtu úředníků (navrhuje p. starostka)
Dlouhodobá zaneprázdněnost výkonem administrativy u jednoho pracovníka
odboru výstavby. Navýšení stavu počtu úředníků v ÚMO Plzeň 10 - Lhota z
důvodu nárůstu výstavby jak rodinných domů, tak v současné době budování
kanalizace pro celý MO Plzeň 10 - Lhota. Po ukončení hlavního řadu bude
velký nárůst počtu přípojek ke kanalizaci u fyzických osob. Dalším
nedostatkem je omezení kontrolní činnosti v terénu.
V současné době vykonávají přenesenou působnost v ÚMO Plzeň 10 - Lhota
4 úředníci. Každý z úředníků má několik činností. Největší nárůst práce je a
předpokládá se i nadále bude na odboru výstavby a dopravy. Zde pracuje
jeden úředník a vzhledem k současné situaci, kdy neustále stoupá výstavba
rodinných domů a zároveň se v Městském obvodě Plzeň 10 - Lhota buduje
kanalizace, bude kladen na jednoho pracovníka odboru stále větší pracovní
nápor, jak ze strany stavebních firem, tak ze strany občanů. Pro zvýšení
efektivnosti práce je tak nezbytné navýšit počet pracovníků na odboru
stavebním a dopravy z 1 (jednoho) na 2 (dva) úředníky.
Dotazy: nejsou
návrh schválen 7 – 0 – 0
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5.a. Zajištění podkladů z ÚMO (navrhuje p. Topinka)
Zákon o obcích, který vymezuje pravomoci kontrolního výboru i oprávnění
jednotlivých členů zastupitelstva na informace, nestanoví, jakou formou mají
být informace kontrolnímu (finančnímu) výboru, resp. členovi zastupitelstva
poskytnuty. Zákon o obcích v § 82 písm. a) zakládá toliko právo zastupitele
požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu informace
ve věcech, které souvisejí s výkonem jeho funkce, s tím, že informace musí
být poskytnuty do 30 dnů. Forma poskytnutí stanovena není.
Úřad MO10, bude-li žádán o poskytnutí informací související s výše
uvedenými potřebami výborů nebo zastupiteli MO10, poskytne potřebné
informace bez zbytečného prodlení, výpisy, kopie smluv atd. elektronickou
formou (scan dokumentů) nebo jejich fotokopií tazateli, kterým může být
zastupitel MO10 nebo člen kontrolního či finančního výboru.
Dotazy:
p.Strejcová: Úředník ale nemůže kopírovat celé spisy nebo stavební deníky
apod.
p. Topinka: to jsem samozřejmě nemyslel, měl jsem na mysli tak 20 30 listů
max. a paní starostka říkala, že má většinu smluv a faktur má elektronicky a není
problém to poslat.
p. Strejcová: ano, a pokud bude chtít zastupitel něco úředníkovi, tak musí
přes paní starostku.
p. starostka: ani není nutné používat datovou schránku, skoro všechno mám
v elektronické podobě, tak to můžu poslat, musíme upravit to usnesení. Doplníme
poskytování i elektronickou formou. Abychom to nekomplikovali, dáme do ukládací
části, s předpokládaným stavem dle přílohy a tou přílohou bude odstavec z důvodové
zprávy. Do cílového stavu doplníme množství naskenovaných stran. Dáme tam 10
listů tj. 20 stran A4
p. Topinka: ok souhlasím
Hlasování o pozměněném usnesení:
návrh schválen 7 – 0 – 0

6. Změna účelu dotace – Pro rozvoj Lhoty (navrhuje p. starostka)
Spolek požádal 14.2.2019 o dotaci na nákup 3D tiskárny, dotace mu byla
usnesením ZMO č.5/2019 ze dne 18.2.2019 schválena. Peníze byly
vyplaceny. Následně spolek tiskárnu získal od soukromého subjektu, a tudíž
žádá, aby směl peníze využít na jiné účely – nákup technických pomůcek pro
kroužek
Dotazy: nejsou
návrh schválen 7 – 0 – 0
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6.a. Poskytování dotací (navrhuje p. Novák)
V současné chvíli neexistují žádná pravidla pro přidělování dotací z rozpočtu
MO Plzeň 10. Dotace jsou poskytovány pouze na základě žádosti psané
volnou formou. Cílový stav je, Sjednocení pravidel pro poskytování dotací z
rozpočtu MO Plzeň 10 a sjednocení žádosti o poskytování dotací z rozpočtu
MO Plzeň 10. Je tam malá změna, zásady poskytování dotací bod 4.9 třetí
odstavec-uvést logo městského obvodu na všech zvacích dokumentech. Dále
nemá smysl teď schvalovat smlouvu, v téhle neupravené formě, protože se
s každou dotací schvaluje smlouva zvlášť.
Dotazy:
p. Havel: já pracuji dlouho v dotacích a nedovedu si představit, že by někdo
logo městského obvodu dával na propisku, na fotkách je to jasné, že se musí fotit
s logem
p.starostka:jde jen o to, aby to někdo nepochopil špatně
p.Havel: logo by mělo viset hlavně někde v průběhu akce kvůli nějaké kontrole
p. starostka: doplníme tedy: zejména na pozvánkách a ve schvalovací části
neschvalujeme přílohu 3
Hlasování o pozměněném usnesení
návrh schválen 7 – 0 – 0
7. Navýšení provozního příspěvku MŠ (navrhuje p. starostka)
Žádost Mateřské školy Lhota o navýšení provozního příspěvku o 6000
měsíčně na zajištění autobusové dopravy na plaveckou výuku žáků mateřské
školy.
Na základě projeveného zájmu rodičů žáků mateřské školy ředitelka MŠ
zjistila náklady na autobusovou dopravu a dále náklady na plaveckou výuku.
Výuku samotnou budou hradit rodiče žáků.
Dotazy: nejsou
návrh schválen 7 – 0 – 0
8. Statut města Plzně (navrhuje p. starostka)
Požadavek Magistrátu města Plzně o projednání návrhu novely Statutu města
Plzně v zastupitelstvech městských obvodů a o případné vyjádření
připomínek.
Každoroční úprava Statutu města Plzně – většinou se jedná o úpravu
terminologie či aktualizace dle platné legislativy
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Dotazy: nejsou
návrh schválen 7 – 0 – 0

9. Návrh OZV – komunální odpad (navrhuje p. starostka)
Návrh úplného znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně
č.5/2014, ve znění obecně závazné vyhlášky č.3/2015, vyhlášky č.2/2018 a
vyhlášky č.11/2018, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího
na území města Plzně včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně
systému nakládání se stavebním odpadem a návrh novely vyhlášky
statutárního města Plzně č.4/2014, ve znění obecně závazné vyhlášky
č.2/2015, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad vznikající na území
města Plzně.
Cílovým stavem je, schválit vyhlášky města, kterými se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu vznikajícího na území města Plzně včetně jejich
biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním
odpadem a dále poplatek za komunální odpad vznikající na území města
Plzně. Jedná se o navýšení svozu komunálního odpadu a zrušení
bezplatného odběru stavební suti ve sběrných dvorech.
Dotazy:
p. Kodl: my ale máme pouze vyjadřovací povinnost ?
p.starostka: ano, my můžeme pouze souhlasit, nesouhlasit, nebo napsat
připomínku, pak o tom stejně hlasuje zastupitelstvo města Plzně
p.Havel:takže kontejner tam zůstane, jen bude zpoplatněn
p.starostka: ano a vývoz komunálního odpadu se zdraží jednou tolik
p.Novák:myslím, že tohle povede k zakládání černých skládek
p.starostka: dáme tedy do usnesení poznámku,za mě jako zastupitele bude
problém řešit černé skládky
p.Novák: ve sběrném dvoře je limit stavební suti kubík měsíčně
p.Kodl: je to na občanku a firmy toho zneužívají
p.starostka: ostatní obvody na to reagují stejně jako my, takže do usnesení
napíšeme, že souhlasíme vyjma článku 7 odstavce 2
p.Kodl: OK, první část je vyřešená a teď k poplatkům za komunální odpad
p. Dvořáková: a o kolik se bude zdražovat ?
p.starostka: o 100 %, oni tím chtějí donutit občany, aby třídili odpad, je to
původní částka, která byla navrhována, ale jelikož bylo před volbami, tak jí snížili o
50%
má návrhová komise tedy nějaký návrh? Takže do budu A napíšeme souhlasí
vyjma zpoplatnění kontejneru článek 7 odstavec 2.
Hlasování o pozměněném usnesení
návrh schválen 7 – 0 – 0
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10. Výkup sloupu – pozemek p.č.618/158 (navrhuje p. starostka)
Žádost o odkoupení odkoupení podpěrného bodu (betonového sloupu)
umístěného na městském pozemku p.č. 618/158, k.ú. Lhota u Dobřan, do
majetku města Plzně.
Podpěrný bod – betonový sloup, je na pozemku města a je na něm umístěn
informativní radar. Náš obvod má zájem, aby sloup byl v majetku města Plzně.

Dotazy: nejsou
návrh schválen 7 – 0 – 0

11. Komise k 700. Výročí (navrhuje p. starostka)
V roce 2020 náš městský obvod oslaví 700.výročí první písemné zmínky. Je
dobrým zvykem takto důležité mezníky s obyvateli oslavit. Proto je vhodné
zřízení komise, která by ve spolupráci s naším ZMO tyto oslavy připravila.
Komise by měla být 5-ti členná, jedním z členů bude zaměstnanec Odboru
prezentace a marketingu, který nám pomůže i s propagací a zajišťováním v
rámci města Plzně. Cílovým stavem je, zřízení komise o 5 členech, která ve
spolupráci s ZMO Plzeň 10 – Lhota připraví důstojné oslavy 700. výročí první
písemné zmínky o Lhotě.
Dotazy:
p.Topinka:jestli to dobře chápu, jedna osoba bude z magistrátu, která to bude
dělat z náplně své práce, předpokládám, že zastupitelé také, takže zbývají 3 placené
funkce. Jestli by nemohla být ta komise 7mi členná, a mít tři zastupitele, protože tím
se nenavýší cena.
p.starostka: mně přišlo 5 jako ideální množství, ale se 7 nemám problém,
když seženeme zastupitele, stejně ten výsledek komise bude projednán na
zastupitelstvu. Takže návrhová komise navrhuje 7 členů. Budeme tedy hlasovat.
Hlasování o upraveném usnesení
návrh schválen 7 – 0 – 0

11.a. Počet zastupitelů (navrhuje p. Topinka)
Zastupitelstva obcí mohou v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění, (dále jen „zákon o obcích“) stanovit počet členů
zastupitelstva.
Dle statistických dat k prosinci 2018 je počet obyvatel MO Plzeň 10 stanoven
na 1436 obyvatel. Dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb §68:

7

Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne
zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet členů stanoví
tak, aby zastupitelstvo obce mělo v obci, městysu, městě, městském obvodu,
městské části do 500 obyvatel 5 až 15 členů nad 500 do 3 000 obyvatel 7 až
15 členů nad 3 000 do 10 000 obyvatel 11 až 25 členů nad 10 000 do 50 000
obyvatel 15 až 35 členů nad 50 000 do 150 000 obyvatel 25 až 45 členů nad
150 000 obyvatel 35 až 55 členů.
Dále je předpokládán další nárůst obyvatel v souvislosti s výstavbou nových
lokalit. Pro srovnání uvádím počty zastupitelů v ostatních srovnatelných
plzeňských obvodech (údaje k 1.1.2018) Plzeň 9 – Malesice 9 zastupitelů /
842 obyvatel - 93,5 ob./zast. Plzeň 7 – Radčice 9 zastupitelů / 999 obyvatel
111 ob./zast. Plzeň 6 – Litice 11 zastupitelů / 1998 obyvatel 181.63 ob./zast.
Plzeň 5 – Křimice 11 zastupitelů / 2110 obyvatel 191.81 ob./zast. Plzeň 10 Lhota 7 zastupitelů / 1323 obyvatel 189 ob./zast. K 31.12.2018 je poměr
205.14 obyvatele na zastupitele. Cílovým stavem je navýšení zastupitelů na
další volební období na 11.

Dotazy:
p.Havel:tím se nám zvýší náklady, o kolik ?
p.Topinka: minimálně je to 4x 900,- Kč měsíčně krát 96 měsíců
p.starostka:každé navýšení zastupitelů navyšuje výdaje obvodu
p.Topinka:ten rozpočet v roce 2022 může být jiný
p.starostka:my už máme výhled do roku 2022 a ten opravdu moc neroste,
můj názor na věc znáte, podle mě tři roky před volbami hlasovat o navýšení počtu
zastupitelů je unáhlené, může se to za tu dobu ještě změnit
p.Topinka: vzhledem k tomu, že nás to teď nic stát nebude, můžeme za dva
roky hlasovat znovu
p.Havel:myslím, že to přináší pouze nevýhody a to, že tu bude větší názorová
roztříštěnost, ono dá dneska problém dát dohromady i 7mi člennou kandidátku
návrh schválen 4 – 2 – 1 (Novák,Topinka,Loulová,Knotek-Kodl,Havel-Hončarová)

11.b. Oplocení dětského hřiště (navrhuje p. Novák)
V současné chvíli není dětské hřiště oploceno. Na hřiště mají volný přístup psi,
a všude na hřišti jsou psí výkaly. Oplocení též zvýší bezpečnost dětí. Zároveň
oplocením dojde k jasnému vymezení dětského hřiště a tím i k vymezení
platnosti provozního řádu (zákaz kouření, zákaz vstupu se psy, …) cílovým
stavem je, oplotit dětské hřiště

Dotazy:
p.starostka:můj názor znáte, nejsem zastáncem plotu, kolem dětského hřiště,
protože nikdo nezabrání tomu, aby tam chodili maminky se psem, kdo to bude
kontrolovat?
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p.Topinka:můžou chodit kontroly z úřadu nebo městská policie
p.Novák:nebudou tam běhat volně pobíhající psi, předpokládám, že ta
maminka s tím dítětem si po svém psovi uklidí
p.Loulová:alespoň se to trochu eliminuje
p.Topinka:bude přesně vymezen prostor, kde se budou dodržovat pravidla
p.starostka: on jeden prvek bude stejně mimo plot, usnesení pošlu na správu
statku, aby mi to nechali nacenit, pak to necháme nacenit i my v různých variantách,
ale ty prvky bude muset instalovat ta firma
p. Dvořáková: to se bude plot demontovat, když přijede pouť?
p.starostka:plot nebude zasahovat do prostoru, kde bývá pouť

návrh schválen 6 – 1 – 0 (Hončarová,Kodl,Novák,Topinka,Loulová,Knotek-Havel-0)
12. Kontrola plnění usnesení (navrhuje p. Topinka)
Na jednání dne 26.4.2019 bylo přijato osm usnesení (19/24-19/31) usnesení.
Z toho čtyři usnesení měly ukládací část (27-30/19). KV navrhuje všechna tato
usnesení, vyřadit jako splněné. Z jednání ZMO ze dne 3.12.2018 bylo z
předchozího období nesplněno usnesení 58/18 – úhrada 129tis. za přeložku
NN objektu sokolovny, subjekt zaslal chybějící doklad na částku 85tis. a byl
uhrazen, tímto navrhujeme vyřadit jako splněné. Usnesení číslo 53/2018 KV
navrhuje ponechat v evidenci.
Dotazy: nejsou
návrh schválen 7 – 0 – 0

13. Různé
p.starostka:dostala jsem od pana Topinky nějaké dotazy, na které teď
odpovím.
Kompetence úředníků a za co zodpovídají: škoda, že už paní Strejcová
odešla, protože odlétá na dovolenou, nicméně tohle je dané statutem města
Plzně. Jestli chcete vytvořit nějaký protokol, uděláme ho, až se vrátí paní
Strejcová.
p.Topinka:já bych rád na svých stránkách zveřejnil příklady
p.starostka:OK, připravíme to s paní tajemnicí, až se vrátí
další otázka: jaké jsou postupy pro realizaci akcí a jaké jsou limity finančních
plnění: my máme schválený nějaký střednědobý investiční plán, kde mám
učinit kroky, aby byly investice dořešeny a splněny a co se týká finančních
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plnění, je to v mé kompetenci, ale já to dávám všechno do zastupitelstva, je
tam limit 50.000,- Kč na dotaci
další dotaz:chodník na Holding: je v procesu projektování dokumentace pro
územní řízení
další dotaz: veřejné osvětlení pro Polívkov: stavba byla rozdělena do dvou
etap, je to vyprojektováno a do konce roku předpokládají stavební řízení a
v příštím roce zařadili etapu číslo 2. Ulice Cedrová a Na Mokřinách a etapa
číslo 3 je Mátová, kousek Meduňkové a Na Dolíkách. Finanční náročnost
jedné akce je cca 2.500.000,- Kč.
Další dotaz: voda Polívkov předání: nejdříve jsem oslovila město, kde jsem se
domlouvala s technickým náměstkem, jakým způsobem by mělo dojít
k předání, kde mi bylo řečeno, že pan Polívka musí poslat oficiální žádost na
město, já jsem ho o to požádala a on to ihned udělal, akorát to musí
proběhnout podle standardních postupů, kde musí pan Polívka dodat veškeré
dokumenty, aby mohlo k předání dojít. Když budou splněny všechny
podmínky, nic předání nebrání.
Další dotaz: postup /stav předání vody+kanalizace Holding: je tam vůle se
domluvit, holding dostal soupis vad, které musí odstranit+jeden problém, což
je dešťová kanalizace, ale i tam je nějaká možnost.
Další dotaz:postup výstavby v Polívkově:je to podáno na stavebně-správní ve
společném řízení, prostředky na výstavbu zatím nejsou, potřebujeme nejdřív
stavební povolení. Technický náměstek i vodárna vědí, že se doprojektovávají
ulice a budeme žádat o to, aby byly prostředky zajištěny. Termíny zatím
nemáme.
Další dotaz: alternativní řešení trasy kanalizace mimo pozemek pana
Kozáka:ty si říkal na poslední schůzce, že s panem Kozákem budeš jednat,
nemám z toho jednání zatím žádný výstup
p.Topinka:o d pana Kozáka nebyla ochota k jednání
p.starostka: pro mě je to nová informace, jediná možná varianta je řešení
tlakovou kanalizací
p.Topinka: varianty měly být tři
p.starostka: vodárna počítá pouze s jednou variantou,můžeme svolat
technického náměstka a ředitele vodárny a jednat dál
p.Topinka: děkuji za odpovědi, dále bych se chtěl zeptat, zda je možnost, aby
byl sběrný dvůr na našem obvodě otevřen jeden den o víkendu
p.starostka: tohle musím projednat s Čistou Plzní, protože je to jejich
zaměstnanec, ty provozní hodiny si řídí Čistá Plzeň sama, ok,projednám to a
myslím, že to nebude problém
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p.Topinka: chtěl bych se zeptat na nějaký putovní kontejner, který by byl blíže
k občanům na jaře a na podzim, kdy je nejvíc zeleně
p.starostka: ok, zjistím
p. Dvořáková: jak to vypadá s ulicí Na Blatech?
p.starostka: leží to na katastru a smlouvy jsou podepsané
p.Topinka: je možno nějak lépe zajistit povrch těch výkopů?
p.starostka: každá díru je třeba hlásit, oni to hned opraví a na každém
kontrolním dnu se to připomínkuje
p.Loulová: můžete jim trochu zdůraznit ten úklid okolo, značky a tak?
p.starostka: oni na ty značky mají DIO, ty značky musí být přesně podle toho,
jezdí na to kontroly, nemůžou si je dát kam chtějí, jinak platí pokuty, vůbec je
neomlouvám, ale oni to zde také nemají jednoduché dělat to za provozu, na
každý kontrolní den chodí zástupce SUS a oni to tam spolu řeší
14. Závěr

Po vyčerpání všech dotazů p. starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 19:52
hodin.
V Plzni-Lhotě dne 16.09.2019

………………………………………….

…………………………………………….

Bc. Hončarová Zdena, starostka MO Plzeň 10

p. Petr Kodl, zapisovatel

……………………………………………..

……………………………………………

p.Topinka, ověřovatel

p. Havel, ověřovatel
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