Zápis
ze zasedání zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 10-Lhota
ze dne 3.12.2018 v budově ÚMO Plzeň 10 - Lhota, K Sinoru 62/51
Přítomni:
Bc. Zdeňka Hončarová (ODS a Sdružení pro Lhotu), Petr Kodl (ODS a
Sdružení pro Lhotu), Jan Havel (ODS a Sdružení pro Lhotu), Bc. Jan Novák (ODS a
Sdružení pro Lhotu), Mgr. Ondřej Topinka (Pro Vás), Jiří Kotek (Pro Vás), Jindřiška
Loulová (Pro Vás).
Omluveni:

0

Přítomni:

7 členů ZMO Plzeň 10 - Lhota, které je tím usnášeníschopné.

Hosté:

Blanka Strejcová, tajemnice ÚMO Plzeň 10 - Lhota
Ing. Martin Vaško – projektant studie rozšíření MŠ

Zasedání bylo zahájeno v 17:30 hodin.
Program dle pozvánky:
1. Zahájení, zapisovatel, náv. komise, ověřitelé
2. Schválení jednacího řádu
3. Zpráva starostky
4. Studie MŠ
5. Hospodaření 1-10/2018
6. Rozpočtová opatření
7. Rozpočet na rok 2019
8. Dotace na rok 2019 – Muška
9. Dotace na rok 2019 – Klub maminek
10. Návrh OZV
11. Zřízení přípojky
12. Žádost o přeložku
13. Majetkoprávní vypořádání pro akci Odkanalizování Lhoty
14. Dodatek ke Smlouvě o dílo – doplnění PD splašková kanalizace
15. Peněžitá plnění FO
16. Pověření starostky k RO
17. Kontrola plnění usnesení
18. Informativní zpráva - plán zasedání ZMO
19. Různé
20. Závěr
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1.

Zahájení

Paní Zdeňka Hončarová (dále jen „předsedající“), starostka MO Plzeň 10 zahájila
zasedání ZMO Plzeň 10 - Lhota.
Předsedající schůze konstatovala, že je přítomno 7 členů zastupitelstva z celkového
počtu 7 členů, což znamená, že zastupitelstvo je usnášeníschopné (§ 92 odst. 3 zákona
o obcích).
Určení zapisovatele a ověřitelů zápisu




předsedající stanovuje zapisovatele:
návrhová komise:
o hlasování:
ověřovatelé zápisu:
o hlasování:

Ondřej Topinka
Jindřiška Loulová, Petr Kodl
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0
Jan Novák, Jan Havel
PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽEL: 0

Schválení navrženého programu
Předsedající zmínila, že program byl vyvěšen na úřední desce a webových stránkách
obvodu a se zeptala, zda má někdo připomínky, následovalo hlasování.
Hlasuje se: Pro:

2.

7

Proti: 0

Zdrželi se:

0

Schválení jednacího řádu

Vzhledem k tomu, že na ustanovujícím zasedání nebyl jednací řád schválen jako celek,
pouze dílčí změny, bylo schválení zařazeno do programu zastupitelstva. Jednací řád
spolu se zapracovanými připomínkami byl zaslán zastupitelům a byla otevřena diskuse
nad jeho podobou.
Technická připomínka, p. Knotek:
Oprava období v §1, odst.2 na: „Počet členů ZMO P10 je pro volební období 2018 2022 stanoven na sedm.“
Návrh na změnu (p. Topinka):
záměr: Uvedení výsledků hlasování jmenovitě v zápisu.
§ 4 bod 5) - část seznam uvedených náležitostí zápisu:
V zápise se vždy uvede:
·
·

počet přítomných členů zastupitelstva
schválený program zasedání a jeho průběh
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·
·

výsledek hlasování
přijatá usnesení

Změna:
V zápise se vždy uvede:
·
·
·
·

počet přítomných členů zastupitelstva
schválený program zasedání a jeho průběh
výsledek hlasování jmenovitě
přijatá usnesení.

Hlasuje se: Pro:

7

Proti: 0

Zdrželi se:

0

Usnesení bylo schváleno.

3.

Zpráva starostky

Paní starostka přednesla zprávu starosty mapující důležité milníky předchozího období.
Následuje hlasování o vzetí na vědomí.
Hlasuje se: Pro:

7

Proti: 0

Zdrželi se:

0

Usnesení bylo schváleno.

4.

Studie MŠ

Před vlastním představením studie MŠ, kterému byl přítomen její projektant ing. Vaško,
bylo navrženo hlasovat o tom, že host ing. Vaško může vystoupit a zodpovědět
případné dotazy na ZMO, vzhledem k tomu, že není občanem obvodu a ani zde
nevlastní nemovitost.
Hlasuje se: Pro:

7

Proti: 0

Zdrželi se:

0

Dále byl představen záměr a potřeby výstavby a otevřena diskuse. V diskusi zazněl
dotaz na otázku financování – zatím není domluveno. Dalším dotazem byl časový
horizont – nelze zatím stanovit. Poslední dotaz byl směřován na ing. Vaška – zda
součástí studie je pouze výstavba školky nebo zahrnuji i dobudování komunikací. Ing.
Vaško odpovědět, že toto má na starost útvar koncepce a rozvoje a ten bude řešit
rozvoj celého území, vyjma parkovacích míst.
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Dotaz veřejnosti (p. Charvát) zda v projektu zahrnutá část s vrbou bude projektem
dotčena?
Odpověď: Nikoli. Zůstane zachováno jako veřejné prostranství a bude stále přístupné,
Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Hlasuje se: Pro:

7

Proti: 0

Zdrželi se:

0

Usnesení bylo schváleno.

5.

Hospodaření 1-10/2018

Předseda finančního výboru p. Novák přednesl stav hospodaření v měsících leden až
říjen 2018, shrnul stav příjmů na 79%, výdajů na 80% z plánovaných částek. Poté byla
otevřena diskuse, kde byly rozebírány některé nejasné položky hospodaření. Během
diskuse nevznikl žádný požadavek na změnu unesení nebo protinávrh.
Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Hlasuje se: Pro:

7

Proti: 0

Zdrželi se:

0

Usnesení bylo schváleno.

6.

Rozpočtová opatření

Jan Novák přednesl text usnesení a otevřena diskuse. Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Hlasuje se: Pro:

7

Proti: 0

Zdrželi se:

0

Usnesení bylo schváleno.

7.

Rozpočet na rok 2019

Jan Novák přednesl text usnesení zejména objem očekávaných finančních pohybů a to:




příjmů v daném roce v celkové výši 742 tis. Kč
výdajů v daném roce v celkové výši 8 157 tis. Kč
financování, které tvoří tvorbu a použití účelových fondů a dále převody
finančních prostředků mezi rozpočtem MMP a MO, příp. mezi jednotlivými MO v
celkové výši 7 415(+) tis. Kč

a otevřena následná diskuse.
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Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Hlasuje se: Pro:

7

Proti: 0

Zdrželi se:

0

Usnesení bylo schváleno.

8.

Dotace na rok 2019 – Muška

Byla projednána žádost spolku Muška, z.s., IČ: 26612721 ve výši 99 000 Kč na rok
2019. V diskusi se nikdo přehlásil.
Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Hlasuje se: Pro:

7

Proti: 0

Zdrželi se:

0

Usnesení bylo schváleno.

9.

Dotace na rok 2019 – Klub maminek

Byla projednána žádost spolku Klub maminek, z.s., IČ: 05883431 ve výši 30 000 Kč na
rok 2019.
Technická připomínka (Jindřiška Loulová): Usnesení DOT 2,. bod I.) chybná částka
99tis, správně 30tis.
Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení ve výši dotace 30 tis. Kč:
Hlasuje se: Pro:

7

Proti: 0

Zdrželi se:

0

Usnesení bylo schváleno.

10. Návrh OZV
Předsedající přednesla návrh usnesení a otevřena diskuse. Žádné dotazy nebyly
vzneseny.
Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Hlasuje se: Pro:

7

Proti: 0

Zdrželi se:

Usnesení bylo schváleno.
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0

11. Zřízení přípojky
Navrhovatel p. Topinka přednesl návrh usnesení a představil důvody potřeby zřízení
přípojky NN v lokalitě „za lávkou“, zejména důležitost pro konání sportovních a
kulturních a dalších společenských akcí. V otevřené diskusi žádné dotazy nezazněly.
Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Hlasuje se: Pro:

7

Proti: 0

Zdrželi se:

0

Usnesení bylo schváleno.

12. Žádost o přeložku
Předsedající vyložila potřebu úhrady přeložky přípojky NN, která je v současné době
v majetku TJ Sokol Lhota z důvodu demolice objektu Kolem Zahrad 15, 30100 Plzeň a
mohla pokračovat výstavba nové sokolovny. Částka za přeložku byla vyčíslena na 129tis.
Kč. Po skončení diskuse, ze které nevznikly žádné připomínky bylo přistoupeno
k hlasování.
Hlasuje se: Pro:

7

Proti: 0

Zdrželi se:

0

Usnesení bylo schváleno.

13. Majetkoprávní vypořádání pro akci Odkanalizování
Lhoty
Paní starostka ve zkratce představila postup odkanalizování a zejména důležitost
poslední přečerpávající stanice (v současnosti dle projektu umístěné na předmětných
pozemcích směny ve vlastnictví soukromého vlastníka) a požadavek na směnu těchto
pozemků za sousední pozemky ve vlastnictví města Plzně, což by umožňovalo
vybudování stanice a developerovi přístup k nově budované stavební lokalitě. Poté byla
otevřena diskuse a probrány možné důsledky zamítnutí či přijetí kladného unesení.
Zazněla i otázka na možnou úpravu projektu a přesunutí stanice na jiný pozemek.
Petr Kodl navrhuje hlasování o tom, že nebude hlasováno o tomto bodu programu. P.
Topinka si žádá přestávku před vlastním hlasování pro poradu zastupitelů sdružení Pro
Vás.
V následné diskusi vystoupili p. Petrmichl a p. Hejlík a p. Charvát (všichni občané
obvodu). Po skončení diskuse následuje přestávka na poradu.
V čase 19:24 pokračuje jednání zastupitelstva, následuje hlasování o návrhu p. Kodla
(návrhová komise), návrh zní nehlasovat o tomto bodě programu.
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následuje hlasování:
Hlasuje se: Pro:

7

Proti: 0

Zdrželi se:

0

O bodu č. 13 nebylo hlasováno.

14. Dodatek ke Smlouvě o dílo – doplnění PD splašková
kanalizace
Navrhovatelka vysvětlila důvodovou zprávu usnesení, zejména problém s komunikací
s vlastníkem pozemku, na kterém má stát přečerpávací stanice, který nereaguje a
nekomunikuje. Proto projektant, firma EGYprojekt spol, s r.o., navrhuje rozdělení
projektované lokality na část, kterou lze napojit na budovaný řád a část, kde je spádová
přečerpávací stanice na soukromém pozemku tak, aby bylo možno zahájit potřebné
úkony pro výstavbu kanalizace v první části a nebyl tím blokován celý projekt.
Součástí usnesení je i posun termínu a změna ceny díla. V otevřené diskusi žádné
dotazy nezazněly.
Poté bylo hlasováno o návrhu usnesení:
Hlasuje se: Pro:

7

Proti: 0

Zdrželi se:

0

Usnesení bylo schváleno.

15. Peněžitá plnění FO
Předsedající představila návrh usnesení v následné diskusi nezazněly žádné dotazy a
bylo tedy přistoupeno k hlasování.
Hlasuje se: Pro:

7

Proti: 0

Zdrželi se:

0

Usnesení bylo schváleno.

16. Pověření starostky k RO
Předsedající představila návrh usnesení v následné diskusi nezazněly žádné dotazy a
bylo tedy přistoupeno k hlasování.
Hlasuje se: Pro:

7

Proti: 0

Zdrželi se:

Usnesení bylo schváleno.

7

0

17. Kontrola plnění usnesení
Pan Topinka, předseda kontrolního výboru, přednesl zprávu kontrolního výboru, který
navrhuje vyřazení z evidence splněná usnesení z jednání dne 17.9. 2018 a
předchozích: 37,39-42/18 a 18/2016 ze dne 18.4.2016 a ponechat v evidenci usnesení
s pozdějším termínem plnění, nesplněná usnesení, případně s termínem plnění „trvale“
nebo „průběžně“: 30/16.
následné diskusi nezazněly žádné dotazy a bylo tedy přistoupeno k hlasování.
Hlasuje se: Pro:

7

Proti: 0

Zdrželi se:

0

Usnesení bylo schváleno.

18. Informativní zpráva - plán zasedání ZMO
Předsedající seznámila s návrhem konání dalších ZMO v termínech v roce 2019:






jednání 18.2.2019
jednání 15.4.2019
jednání 24.6.2019
jednání 16.9.2019
jednání 2.12.2019

Hlasuje se: Pro:

7

Proti: 0

Zdrželi se:

0

Usnesení bylo schváleno.

19. Různé
Jan Novák představil své příspěvky do bodu „různé“:


úsekové měření rychlosti ve Lhotě:
o zklidnění dopravy na místní komunikace
o ušetření finančních prostředků za měření rychlosti MP
o přísun finančních prostředků do rozpočtu obvodu
o možnost budovat postupně společně s úpravami komunikace (zastávka u
pomníku, vjezd od Dobřan, odstranění retardéru u konečné)



rozšíření dětského hřiště na návsi
o využití programu Oranžové hřiště, které podporuje Nadace ČEZ
o minimální, nebo dokonce nulové náklady ze strany obvodu
o zvýšení bezpečnosti a zlepšení hygienických podmínek na hřišti
 děti nebudou utíkat do silnice
 bude zamezeno vběhnutí psů na hřiště
 omezí se počet zvířecích exkrementů a močících osob (které
opouštějí hospodu) na hřišti
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o rozšířením hřiště dojde k zatraktivnění návsi, ze které se stane místo pro
setkávání občanů


kompostéry pro občany
o dotace 85% uznatelných nákladů
o snížení objemu KO a tedy i snížení nákladů na jeho likvidaci BRKO tvoří
cca 1/3 KO
o není potřeba pořizovat hnědé popelnice na bio odpad - každý občan
kompostuje sám doma
o naplnění směrnice ((ES) č. 98/2008) ukládající vytřídit určité procento KO
o výhodou pro občany je:
 urychlení procesu kompostování až o polovinu času
 nahrazení nevzhledných hromad na zahradách
 odstranění zápachu a zájmu hlodavců
 zisk kvalitního přírodního hnojiva pro vlastní potřeby



zpětné získávání tepla z odpadní vody - „Sokolovna“
o jednoduché a efektivní řešení
o minimální náklady na pořízení (v řádu jednotek tisíců) + možnost získání
dotace
o snížení provozních nákladů na ohřev teplé vody
o vysoká efektivita

Všechny body bez připomínek.

Ondřej Topinka představil své příspěvky do bodu „různé“:


změna formátu a obsahu zpravodaje
o vycházet 10-14dnů po ZMO (z důvodu informací z proběhlého ZMO)
o uveřejnit zápis (výtah) a usnesení posledního ZMO
o zveřejňovat výročí a další aktuality do nejbližšího dalšího zpravodaje
o změnit formát (grafický)
o nechat prostor pro ostatní zastupitele/občany

Připomínka p. starostky k výročím atd. z důvodu ochrany osobních údajů a GDPR.
(nutno dořešit) a k času vydaní – v současné době vychází před ZMO, aby byla ve
zpravodaji uveřejněna pozvánka na další ZMO. Ostatní bez připomínek.
Jindřiška Loulová představila své příspěvky do bodu „různé“:


otázka psích exkrementů
o využití vybraných peněz z poplatků za psy
o opětovné umístění sáčků na exkrementy
o navýšení počtu odpadkových košů
9

Oponentura pí. starostky: papírové sáčky byly často odtrhány a válely se po návsi. Čistá
Plzeň zajišťující vývoz odpadkových košů vyváží pouze jednou týdně (ve středu). Paní
starostka navrhuje se zamyslet nad umístěním košů a poté požádá Čistou Plzeň o
realizaci.
Jiří Knotek představil své příspěvky do bodu „různé“:


vlastní zaměstnanec obvodu
o v rozpočtu jsou utráceny nemalé částky za externí firmy zajišťující údržbu
zeleně, opravy a údržbu majetku UMO
o záměr: najít vlastního zaměstnance na HPP
 výhody: údržbové práce dle potřeby (sekání, úklid, opravy,
kontejnery a jiné adhoc využití...)
 nevýhody: mít vlastní techniku, otázka celoročního využití, servis

V následné diskusi zazněla potřeba údržby vlastních strojů a jejich skladování. Pan
Halada (občan obvodu) zmiňuje, že sekání trávy probíhá především v oblasti návsi a
rád by sekané lokality rozšířil, stejně tak jako p. Hejlík. Pan Charvát zmiňuje
připravenost
pro
tyto
úkoly
(vlastnictví
potřebné
techniky).
Závěr diskuse:
zjištění skutečných ročních nákladů na tyto práce, posouzení výhodnosti zaměstnance
a to včetně nákupu, uskladnění a servisu vlastní techniky, posouzení a stanovení
oblastní, kde bude probíhat sekání trávy.
Dotazy občanů:
p. Zetek: Známe již kolik lidí se přihlásilo na tu kanalizaci?
pí. Hončarová: Přesné číslo nevím, termín vypršel před pár dny, odhaduji více než
50%. Mohu spočítat dle počtu smluv.
p. Charvát: Dotaz ke kanalizaci, budou opravdu přípojky končit u silnice? Nepůjdou
k pozemkům?
pí. Hončarová: Udělají odbočky z hlavního řadu ke hranici komunikace. Nyní tomu kdo
požádal a uzavřel smlouvu projektují přípojku od hranice komunikace do čistící šachty
(převážně na pozemku vlastníka)
Předsedající ukončuje zastupitelstvo ve 20:12.
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Vzhledem k tomu, že ve všech případech hlasování bylo rozhodnuto jednomyslně (7
PRO), nikdo se nezdržel a nikdo nehlasoval proti, lze naplnit nově upravený bod
jednacího řádu § 4 bod 5) - část seznam uvedených náležitostí zápisu (uvedení
jmenovitého seznamu výsledku hlasování) hromadně a to takto:
Výsledek hlasování pro všechna usnesení, o kterých bylo hlasováno, byl 7 zastupitelů
PRO (Hončarová, Kodl, Novák, Havel, Topinka, Knotek, Loulová).

Plzeň-Lhota 11.12.2018
Mgr. Ondřej Topinka – zapisovatel
………………………………........…

Bc. Zdeňka Hončarová
starostka MO Plzeň 10 - Lhota

Bc. Jan Novák
ověřovatel

Jan Havel
ověřovatel

……………………………….....

………………………..

……………………….
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