Zápis
ze zasedání ZMO Plzeň 10 – Lhota, konaného dne 18.02.2019
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: 17
Zasedání bylo zahájeno v 17.35 hod.
Program podle pozvánky:

1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
2. Zpráva starostky
3. Rozpočtová opatření
4. Žádost o dotace – TJ Sokol Lhota
5. Žádost o dotace – Hokra
6. Aktualizace střednědobého inv. plánu
7. Rozšířená působnost KV
8. Kontrola plnění usnesení
9. Různé
10. Závěr

K jednotlivým bodům programu:
1. Starostka zahájila zasedání v 17.35 hod. a uvítala přítomné.
Zapisovatelem jmenovala p. Kodla
Hlasování bude zapisováno: pro – proti – zdržel se
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Do návrhové komise navrhla p.Novák a p. Loulová
návrh schválen 7 – 0 – 0
Jako ověřovatele zápisu navrhla p. Havel a p. Knotek
návrh schválen 7 – 0 – 0

Návrh na změnu programu (navrhuje paní starostka)
Doplnit bod 5a. Žádost o dotace – Pro rozvoj Lhoty

5b. Žádost o dotace – Benátská noc
6a. Měření otřesů Lom Litice

Pozměněný 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

3. Rozpočtová opatření 1 – 2/2019 (navrhuje p. Novák)
Jan Novák přednesl text usnesení a otevřena diskuse.
Rozpočtové opatření č. 1/2019 – zvýšení podílu na příjmech z cizích daní
Rozpočtové opatření č. 2/2019 – zvýšení podílu na VSS
Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení:
návrh schválen 7 – 0 – 0
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4. Žádost o dotace – TJ Sokol Lhota (navrhuje p. starostka)
TJ Sokol Lhota je zapsaným spolkem s členskou základnou 315 členů, z nichž
více než polovina jsou členové do 26 let. V městském obvodu se podílí na
sportovním vyžití občanů, převážně malých dětí a mládeže. Areál fotbalového
hřiště, sokolovny a přilehlých hřišť má ve výpůjčce, pečuje o jeho stav a snaží
se tento stav vylepšovat. Žadateli bylo vyplaceno již 49 tisíc jako mimořádná
dotace z důvodu mimořádných výdajů kvůli výstavbě nové sokolovny.
Cílem je poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MO Plzeň 10 – Lhota,
paragraf 3419, položka 5222, na podporu sportu a aktivního vyžití ve Lhotě
tomuto žadateli:
TJ Sokol Lhota, z.s., IČ: 18239056 ve výši 450 000 Kč
Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení:
návrh schválen 7 – 0 – 0

5. Žádost o dotace – Hokra (navrhuje p. starostka)
Spolek HOKRA LHOTA podala dvě žádosti na akce – Hurá na prázdniny a
HOKRA CUP, které se konaly již v předchozích letech. Dále spolek žádá na
provoz rybářského spolku, který započal v únoru 2018 svoji činnost. Spolek
má také ve výpůjčce horní rybník ve Lhotě.
Cílem je poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu MO Plzeň 10 – Lhota,
paragraf 3429, položka 5222, na podporu kultury a volnočasových aktivit
občanů tomuto žadateli:
HOKRA LHOTA, z.s., IČ: 04670370 ve výši 50 000 Kč
Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení:
návrh schválen 7 – 0 – 0
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5a. Žádost o dotace – Pro rozvoj Lhoty (navrhuje p. starostka)

Pro rozvoj Lhoty je zapsaný spolek, který působí v našem MO. Požadovaná
dotace bude využita pro kroužek, který si dává za úkol interaktivní a zábavnou
formou rozvíjet technické vzdělávání žáků základních škol. Bude za něj
zakoupena 3D tiskárna.
Cílem je poskytnout dotaci
Pro rozvoj Lhoty, z.s., IČ: 07377495 ve výši 35 000 Kč
Po diskusi bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Návrh schválen 7 – 0 – 0

5b. Žádost o dotace Benátská noc (navrhuje p. starostka)
Vážení, vzhledem k tomu, že nám není lhostejné dění v naší obci, rádi
bychom navázali na tradici konání kulturní akce Benátská Noc, která měla
v minulosti velkou popularitu a návštěvnost. Poslední ročník se konal někdy
kolem roku 1985. Jedná se o koncert na louce u jezu zde ve Lhotě, kterou
z části obec vlastní.
V loňském roce se konal ročník „nultý“, který do Lhoty přilákal bezmála 600
návštěvníků.
Navrhujeme oslovit v nejlepším případě všechny generace občanů.
Pamětníci budou mít možnost atmosféru Benátské noci znovu zažít –
v programu vystoupí kapely, které se na naší hudební scéně pohybují
bezmála 40 let. Vzhledem k tomu, že do dramaturgického plánu bychom rádi
zařadili i mladé kapely, zacílíme na mladé lidi a v neposlední řadě chceme
zařadit program pro děti. Z tohoto důvodu by se měla akce uskutečnit dne
18.5.2019. Cílem je poskytnutí dotace:
Ilona Leichtová, bytem Cedrová 12, 30100 Plzeň ve výši 100 000 Kč
Po diskusi bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Návrh schválen 7 – 0 – 0
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6. Aktualizace střednědobého inv. plánu (navrhuje p. starostka)
Obvod již má projekt na posílení vodovodu včetně platného stavebního
povolení. Projekt chodníku K Remízku získal územní rozhodnutí, projekt
komunikace Za Lesem čeká na setkání všech zúčastněných stran.
Projekt rozšíření MŠ Lhota má provedenou a schválenou studii. Je připraveno
i zadání na VZ pro další stupně projektové dokumentace. Jednání
s představiteli města o výstavbě takového objektu zatím bohužel nebyla
úspěšná. Dále řešíme doprojektování splaškové kanalizace ve zbytkových
částech Lhoty.
Novým projektem je rozšíření dětského hřiště na Návsi. Je nutné rozhodnout o
velikosti rozšíření. Dalším novým projektem je sportoviště v lokalitě Ke
Flakům, kde se v rámci nové územní studie pro Lhotu vymezil prostor na tento
projekt.
Dále je možnost získat v roce 2020 dotaci na dobudování tribuny na budově
nové sokolovny. Je nutné dořešit projekt. Cílem je Příprava a realizace
projektů střednědobého plánu.

Akce
posílení vodovodu
úprava lokality “Za lávkou“
komunikace - Za Lesem
chodník - K Remízku
rozšíření MŠ Lhota - PD
splašková kanalizace (zbývající ulice)
rozšíření dětského hřiště Náves
sportoviště – lokalita Ke Flakům
tribuna – nová sokolovna

termín realizace
závisí na VS Litice
2019-2021
2020-2021
2020-2021
2021
2020
2020
2019-2022
2020

p.starostka: potřebovala bych od vás vědět částku, za kterou zadáme
rozšíření dětského hřiště na návsi.
p.Havel: ze zkušenosti vím, že 200.000,- Kč je málo
p.starostka: ještě by tam měl být plot
p.Topinka: předpokládám , že nějaký nízký
p.starostka: ano, ale stejně to stojí dost peněz
p.Topinka: kolik máme momentálně ve FRR ?
p.starostka: ke konci roku asi 3.500.000,- Kč, kolik je tam teď přesně nevím,
zítra vám to pošlu do emailu
p.Kodl: tipoval bych cca 500.000,- Kč
p.Topinka: ano, s tím nemáme problém
Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Návrh schválen 7 – 0 – 0
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6a. Měření otřesů – Lom Litice (navrhuje p. Topinka)
V současné době probíhá trvalé seismické měření v MO Plzeň 6 Litice
autorizovanou firmou a sleduje se intenzita otřesů. Navrhujeme zřízení
trvalého měření v naší městské části. Cílem je, zřízení trvalého měření a
řešení případných překročení. Navrhujeme uzavřít smlouvu se shodnou
společností po vzoru MO Litice - ARENAL, s.r.o., ičo: 48584312, zast. Ing.
MILAN BROŽ, CSc.
p.starostka: mě by zajímalo, jaké jsou výsledky z toho měření
p.Topinka: podle těch výsledků upravují odstřely, loni to bylo překročeno 2x.
Posílají nám sem termíny odstřelů ? Šlo by to někde zveřejnit ?
p.starostka: ano posílají, ale na poslední chvíli, proto je to složité
p.Topinka: my bychom to na webu zveřejnili
p.starostka: oni to pošlou na email podatelny, kde už kolikrát nikdo není
p.Topinka: lom sem posílá nějaké peníze?
p.starostka: ano, 24.200,- Kč
p.Topinka: dalo by se financovat měření z těchto peněz ?
p.starostka: nedalo, musíme je použít na věcné věci, kam umístíme reklamu a
zveřejníme foto, tohle je ve smlouvě, ale určitě nikdo z nás nemá problém na
tohle peníze uvolnit

Po diskusi bylo hlasováno o návrhu usnesení:
návrh schválen 7 – 0 – 0

7. Rozšířená působnost KV (navrhuje p.starostka )
Činnost KV se dosud řídí pouze povinnostmi vyjmenovanými v zákonu o
obcích. Je však v zájmu občanů i zastupitelstva, aby kontrolní činnost
upozornila na další případné nedostatky. Cílem je Zlepšení péče o životní
prostředí a kontroly hospodaření, včetně dodržování předpisů
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v oblasti vnější kontroly:
a) ověřuje skutečnosti související se stížnostmi a peticemi občanů
b) kontroluje stav životního prostředí zejména v souvislosti se vznikem
nebezpečných situací, nepovolených skládek a s vypouštěním odpadních vod
c) kontroluje úklid místních komunikací
v oblasti vnitřní kontroly:
a) kontroluje hospodaření s majetkem, se kterým obvod samostatně nakládá
(např. budovy a pronájmy pozemků)
b) provádí kontrolu plnění smluv uzavřených městským obvodem včetně kontroly
předložených vyúčtování dotací
c) kontroluje zadávání veřejných zakázek
d) výběrových řízení se účastní jako kontrolní orgán
sleduje evidenci petic a podnětů občanů na úseku samostatné působnosti,
dohlíží na jejich včasné vyřízení a průběžně informuje vedení obvodu a ZMO.

p. Havel navrhuje změnu v oblasti vnější kontroly
a) ověřuje skutečnosti související se stížnostmi a peticemi občanů
b) ověřuje skutečnosti související se stavem životního prostředí zejména
v souvislosti se vznikem nebezpečných situací, nepovolených skládek a
s vypouštěním odpadních vod
c) ověřuje skutečnosti související s úklidem místních komunikací
p. Topinka navrhuje změnu v oblasti vnitřní kontroly
a) kontroluje hospodaření s majetkem, se kterým obvod samostatně nakládá
(např. budovy a pronájmy pozemků)
b) provádí kontrolu plnění smluv uzavřených městským obvodem včetně kontroly
předložených vyúčtování dotací
c) výběrových řízení se účastní jako kontrolní orgán
sleduje evidenci petic a podnětů občanů na úseku samostatné působnosti,
dohlíží na jejich včasné vyřízení a průběžně informuje vedení obvodu a ZMO.
Probíhá diskuse:
p. kodl navrhuje ukončení diskuze.
Poté bylo hlasováno o ukončení diskuse.
návrh schválen 7 – 0 – 0
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Poté bylo hlasováno o pozměněném návrhu usnesení:
Pozměněný návrh usnesení schválen 7 – 0 – 0

8. Kontrola plnění usnesení (navrhuje p. Topinka)

Na jednání dne 3.12. 2018 bylo přijato šestnáct (48/18 – 63/18) usnesení. Z
toho jedenáct usnesení mělo ukládací část (37,39-42/18). KV navrhuje vyřadit
usnesení číslo 50,52,54-57,59-61/2018 vyřadit jako splněná a usnesení číslo
53 a 58/2018 ponechat v evidenci.
Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Návrh schálen 7 – 0 – 0

9. Různé
p.Topinka: chtěl bych se zeptat, jak funguje pronájem téhle místnosti na
úřadě
p.starostka: tenhle prostor se nepronajímá, pouze formou výpůjčky, ale
bývá tu problém s úklidem po různých aktivitách
p.Topinka: navrhuji najít zodpovědnou osobu, udělat sdílený kalendář atd.
p.starostka: navrhněte nějaký plán, který musíme projednat s vedoucím
úřadu což je tajemnice p.Strejcová
p.Topinka: ještě se chci zeptat, jak je to s koši na psí exkrementy
p.starostka: tohle jsme tu už jednou zkoušeli a vůbec se to neosvědčilo,
vandalové trhali pytlíky , které potom létaly po celé návsi
p.Kodl: myslím si, že kdo chce po svém miláčkovi uklízet exkrementy, tak
je pytlíkem vybaven a kdo ne, tak tomu nepomůže ani kdyby tam visely
pytlíky
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p.Topinka: můžeme to ještě jednou zkusit
p.starostka: město vymýšlí na tohle celoměstské řešení, nevím kdy bude,
ale zjistím cenu, kolik by to stálo
p.Jůza: já bych chtěl pozvat obyvatele Lhoty na akci „ukliďme Česko“,
která proběhne 6.dubna
p.Knotek: jak to vypadá s lokalitou mezi Liticemi a Lhotou, zda dojde
k připojení části ke Lhotě
p. Kodl: my bychom potřebovali od těch lidí vidět nějaký zájem, protože
slovo z úřadu nestačí
p.starostka: my už jsme tohle řešili, a opravdu by to chtělo podporu od
občanů, už tady za mnou pár lidí bylo a tohle jsem jim vysvětlovala, že
bychom potřebovali od nich prvotní podnět
p.Havel: tam trvale bydlí pár obyvatel
p.starostka: už jsem to řešila s obvodem 6 a zjistila jsem, že už o nějaké
území přišli a budou za tohle chtít nějakou kompenzaci, Litice mají teď
nové vedení obvodu a hned při první schůzce jsem jim říkala, že tohle
bude předmětem setkání
p.Petr: na koho máme směrovat podnět ? Myslím, že bych sehnal
podpisy od 20 lidí.
p.starostka: na obvod 6, 10 i na město,dám vám kontakty na konkrétní
osoby

10. Závěr
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Po vyčerpání všech dotazů p. starostka ukončila zasedání zastupitelstva v 20:13
hodin.
V Plzni-Lhotě dne 18.2.2019

………………………………………….

…………………………………………….

Bc. Hončarová Zdena, starostka MO Plzeň 10

p. Petr Kodl, zapisovatel

……………………………………………..

……………………………………………

p.Knotek, ověřovatel

p. Havel, ověřovatel
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