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Vážení spoluobčané,
máme opět možnost setkat se prostřednictvím
Doubraveckých listů
v předvánočním čase. V čase, který
mnozí z Vás věnujete přípravě na vánoční svátky, ale i v čase adventu,
který je časem zamyšlení, časem kdy
jsou si lidé přeci jen o trochu blíže než
ve zbytku roku. Časem, který nás nutí
přemýšlet a bilancovat o tom, co se
nám v končícím roce nejen podařilo,
ale i to co jsme nestihli a kde jsme byli
neúspěšní. Jsem přesvědčen, že Vaše
úspěchy a radosti byly větší než krize
a zmarněné příležitosti.
Bilancovat bychom měli i my zastupitelé městského obvodu nejen
z důvodu závěru kalendářního roku,
ale měli bychom zhodnotit i rok po
komunálních volbách. V rámci letošního roku jsme i přes jisté překážky
byli schopni zahájit dlouho slibovanou
výstavbu kanalizace na Chlumku, a to
i díky našim zástupcům v zastupitelstvu města Plzně, kdy největší poděkování patří panu primátoru města panu
Ing. Pavlu Rödlovi. Byli jsme schopni
napříč všemi politickými stranami a
uskupeními v našem zastupitelstvu přijmout koncepční dokument týkající se
mateřských škol, kterým jsme jednoznačně stanovili naše priority v této
oblasti. Dokončili jsme přípravu projektu a podání žádosti o peníze z
fondů EU na výstavbu nového sběrného dvora, který v našem obvodě citelně chybí. Daří se nám připravovat
další koncepční plány v oblasti sportu
či dalšího využití území obvodu.
V letošním roce se nám bohužel
oddálilo řešení výstavby skejtového
areálu nebo dalších místně důležitých
staveb. Věc, kterou bude potřeba řešit,
je otázka spojů městské hromadné dopravy, která po úpravách v letošním
roce není zcela ideální jako například
na trolejbusové lince č. 10.
Věřím, že při příštím bilancování
Vám budu moci říci, že nejen na zmíněné problémy máme lék a známe jejich řešení. Děkuji za Vaši trpělivost a
dovolte mi, abych Vám popřál spokojené a požehnané vánoční svátky a
úspěšný rok 2008.
JUDr. Hynek Brom
starosta

Pochybení v dotacích se rozšířilo
Sportovní klub SENCO Doubravka,
který v minulosti získával štědré dotace
z města Plzně, státního rozpočtu i
rozpočtu městského obvodu se podle
policie dopustil jednání, na které se
vztahovalo trestní oznámení MO Plzeň 4
z počátku léta tohoto roku, ještě ve větší
míře, než odhalili předsedové finančního
a kontrolního výboru.
Na
červnovém
zastupitelstvu
vyslechli členové samosprávy zprávu
finančního výboru (FV), podle které
došlo ze strany SK SENCO Doubravka
k neoprávněnému čerpání finančních
prostředků obce určených na činnost
neziskových organizací.
Klub podle zprávy uplatnil v několika
případech stejné faktury dvakrát, na

Úřadu městského obvodu a na Magistrátu
města Plzně. Od obou subjektů byly
proplaceny. Skutku se měl dopouštět
v letech 2004 – 2006. Podle informací
z policie,
které
byly
poskytnuty
zastupitelům v září tohoto roku, byly
zjištěny další případy dvojího a v roce
2006 i trojího vyúčtování stejných faktur.
Tím třetím dotčeným subjektem má být
Plzeňská sportovní unie.
Jelikož zjištěná škoda přesáhla tzv.
značnou škodu (o konkrétní částce se
v informaci od policie nehovoří – pozn.
red.) podle § 89 trestního zákona, byl
celý případ předán policistům odboru
hospodářské kriminality Služby kriminální policie a vyšetřování.
(kp)

Pro občanky se chodí na náměstí
Pokud se váš občanský průkaz
nepodobá tomu, který je uveden níže na
vzorovém obrázku, měli byste si do
kalendáře zaznamenat návštěvu oddělení
správních činností Magistrátu města
Plzně, nám. Republiky 16, popř. se
objednat předem přes Internet. Jednoduše
každý řádný občanský průkaz musí
obsahovat zónu se
strojově čitelnými
daty. Pokud ji ten
váš nemá, je třeba
si pořídit nový.
Občanský
průkaz,
který
podle údaje na
zadní straně platí,
už může být ve
skutečnosti
za
měsíc prošlý. Na
řadě průkazů vydaných do konce roku
1998 je totiž uvedeno, že jejich platnost
končí až v průběhu roku 2008. Lidé, kteří
mají povinnost si tyto občanky vyměnit,
možná ještě netuší, že ministerstvo vnitra
požaduje výměnu těchto průkazů do
konce letošního roku.
Žadatel předloží zaprvé žádost
vyplněnou na předepsaném tiskopisu a
podepsanou držitelem (lze ji vyzvednout
na místě), v případě, že podává žádost
jiná osoba, předloží plnou moc psanou
volnou formou bez ověření notářem.
Zadruhé přinese 1 fotografii, která
musí odpovídat podobě zobrazované

osoby v době podání žádosti. Pohled přes
rameno, pootočená nebo nakloněná hlava
nejsou přípustné. Zobrazovaná osoba
musí mít neutrální výraz a zavřená ústa,
oči musí být otevřené a nesmí být překryté vlasy.
Za třetí předloží dosavadní OP, pokud
jej nemá, pak přinese rodný list. Pokud si
chce občan nechat zapsat volitelné údaje
jako např. akademické tituly, pak zápis každého titulu
musí podložit diplomem. Zápis choti
nebo partnera/ky se
dokládá předložením
oddacího listu nebo
dokladu o partnerství.
Dovršil-li občan
15 let věku, pak musí on nebo jeho zákonný zástupce požádat o vydání OP.
K tomu je nutné přinést žádost na předepsaném tiskopisu, 1 fotografii, rodný list
a osvědčení o státním občanství, které
vydává ÚMO 3 se sídlem v sadech Pětatřicátníků 7-9. S sebou si zákonný zástupce vezme rodný list dítěte, občanský
průkaz a svůj rodný nebo oddací list.
Úřední hod. odd. správ. činností:
pondělí
08:00 – 18:00 h
úterý
08:00 – 12:00 h
středa
08:00 – 18:00 h
čtvrtek
08:00 – 12:00 h

Komise zpracovává koncepci sportu na obvodě
Červnový průzkum názorů na sportoviště se nevydařil. Někdo znehodnotil hlasování lidí.
Komise pro sport a prevenci kriminality si před několika měsíci zadala úkol
pracovat na koncepci sportování v MO
Plzeň 4. I proto byl v červnovém čísle
zpravodaje proveden názorový průzkum
obyvatel.
Koncepce sportu bude zahrnovat
soupis stávajících sportovišť a návrhy
řešení vzniklých komplikací na území 4.
obvodu a dále návrh postupu samosprávy
směrem k veřejnosti a jednotlivým
sportovištím a samozřejmě i návrhy na
výstavbu nových či opravu a modernizaci stávajících sportovních ploch.
„Záměrem komise je pomoci
politické reprezentaci činit rychle,
operativně
a
především
kvalitně
rozhodnutí v dané problematice, a to vše
na základě přesných informací,“ říká
předseda sportovní komise Antonín
Dejmek. A dodává, že hlavním cílem je
vytvořit kvalitní sportovní zázemí a síť
různorodých sportů na území 4. obvodu,
které budou dále propagovat a
zastupovat
Doubravku
v různých
soutěžích, v neposlední řadě budou sloužit k užívání široké veřejnosti.

„Komise nechce vytvořit pouze nějaký ‚planý‘ materiál, ale naopak chce
dát základní stavební kámen sportu na
obvodu,“ doplňuje Dejmek s tím, že se
jeho kolegové rozhodli, že koncepci
budou tvořit na základě svých poznatků,
které získávají ‚prací v terénu‘, což
obnáší zejména obcházení obvodu,
zjišťování stavu sportovišť. „Vážíme si
námětů a názorů obyvatel, kterých se
tato oblast přímo dotýká,“ zdůrazňuje.
Informace komise získává z různých
forem komunikace. Kvalitativně nejlepší
je osobní kontakt, ten však nemůže mít
masový charakter a tak dalšími způsoby
jsou dotazníky a ankety, jimiž samospráva zjišťuje názory obyvatel pro další
zpracování. Bohužel se však nevydařila
první anketa na toto téma, a to paradoxně
proto, že zaujala čtenáře až příliš. „Bohužel se našel někdo, kdo chtěl prosadit
jeden druh sportu tak silně, že nakopíroval desítky lístků a odevzdal je s jednou
odpovědí,“ říká předseda Dejmek, kterého mrzí, že nelze anketu vyhodnotit.
Nicméně přinesla komisi sportu
mnoho podnětných informací, se kterými

nadále chtějí její členové pracovat. Mezi
nejčastěji zmiňované sportovní prvky
patří bazén, umělá pláž, ale i stolní tenis
a další hřiště na míčové hry. Lokality na
umístění se velmi liší. V dotaznících
převládá popis sportoviště bez umístění.
Na druhou stranu z nejčastěji jmenovaných lokalit se objevuje Lopatárna pro
bazén, prostor u řeky pod Lopatárnou
pro pláž, lidé také volají po využití
školních zařízení k volnočasovým aktivitám, např. pro stolní tenis.
Komise pro sport a prevenci
kriminality uvítá i vaše podněty, které
lze
zasílat
na
známou
adresu
doubravecké radnice: ÚMO Plzeň 4,
KSaPK, Mohylová 55. „O výsledcích,
které se s touto koncepční prací dostaví,
budeme
informovat
doubraveckou
veřejnost prostřednictvím obvodního
zpravodaje, popř. dalších sdělovacích
prostředků,“ říká její předseda, který
svým kolegům děkuje za čas a zaujetí,
které koncepci sportu věnují, protože
v minulosti samospráva žádné systémové
pojetí sportování nezpracovávala.
(KSaPK)

SMS centrum pro obyvatele nahrazuje obecní rozhlas
Městský obvod Plzeň 4 ve spolupráci
se Správou informačních technologií
města Plzně zprovoznil pro občany
novou čistě elektronickou a bezplatnou
službu. Pomocí té si může občan po
zaregistrování objednat zasílání SMS
zpráv na svůj mobilní telefon.
Od jara tohoto roku může každý
získávat krátké zprávy týkající se
činnosti a působnosti samosprávy a jeho
úřadu. Každá SMS má v úvodu
identifikační text „Plzen 4 INFO“, po
němž pak následuje text sdělení. Náklady
na zasílání zpráv jsou hrazeny v plném
rozsahu z doubraveckého rozpočtu.
Služba je dostupná všem občanům,
vlastnícím mobilní telefon, kteří se
zdarma zaregistrují. Místo trvalého
bydliště nerozhoduje. Občan si může

Co je SMS centrum?
9 elektronický servis
9 mobilní a pohodlný
9 zdarma spojení s obcí
9 jednoduchá registrace

http://smscentrum.plzen.eu
zvolit jedno nebo více témat, která
preferuje. V některých případech si může
i upřesnit lokalitu obvodu, která ho
zajímá. Registrace je platná jeden rok od
data zaregistrování. Po uplynutí jednoho
roku je zapotřebí si registraci obnovit.
„V systému bude uloženo pouze
zaregistrované číslo mobilního telefonu,
žádné jméno, žádné osobní údaje,“ říká

tajemník ÚMO Plzeň 4 Petr Janda a
dodává, že systém si každý registrovaný
nastaví podle svých potřeb. „Nastavení
lze kdykoli měnit nebo zrušit,“ doplňuje
tajemník.
Pokud ÚMO Plzeň 4 vloží do
systému zprávu ve formě SMS, bude
odeslána všem zaregistrovaným podle
klíče, jaký okruh informací si objednali.
Tedy ne všem všechno, ale každému jen
to, co si objednal, je-li taková informace
k dispozici. Občané se nemusí obávat, že
budou obtěžováni záplavou nevyžádaných informací.
Zájemce o informace z SMS centra si
otevře adresu http://smscentrum.plzen.eu
a dále postupuje podle pokynů, které mu
internetový program zobrazuje přímo na
jeho monitoru.
(kp)

Doubravečtí zastupitelé posílili svoji kontrolní podporu
Zesílení významu kontroly v samosprávě si slibují zastupitelé 4. obvodu od
uvolnění (čili zaměstnání na plný úvazek) předsedy kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 4 (KV). Předsedou KV je sociálně demokratický politik
Martin Zrzavecký.
Přesvědčivou většinou schválili zastupitelé na zářijovém jednání uvolnění
předsedy kontrolního výboru. Znamená
to, že s platností od 1. listopadu úřaduje

šéf tohoto výboru na doubravecké radnici. Protože je vedení kontrolního
výboru po léta tradičně svěřeno do rukou
nejsilnější opoziční strany, ujímá se
tohoto úkolu Martin Zrzavecký z ČSSD,
kterému jsme položili několik otázek.
Nepřekvapilo vás, s jakým přehledem zastupitelé schválili uvolnění šéfa
kontrolního výboru? V kuloárech se
spekulovalo o střetu na zastupitelstvu,

o přítomnosti novinářů, nakonec se nic
z toho nevyplnilo.
Můžu říci, že trochu překvapilo. Přepokládal jsem, že tak důležitému rozhodnutí bude předcházet diskuse. A sociální demokracie bude muset obhajovat
svůj návrh. Jsem však přesvědčen, že argumenty, které jsme předložili zastupitelům v písemné podobě, zodpověděly
jejich dotazy a rozptýlily obavy
z rozhodnutí.

Máte představu o náplni práce KV
s uvolněným předsedou, resp. v čem
vnímáte od teď svoji pozici za přínosnější na rozdíl od dřívějška?
Zastupitelstvo městského obvodu jednoznačně rozhodlo o posílení role kontrolního orgánu. V první fázi dojde
ke zlepšení přípravy a průběhu jednotlivých kontrol, a to jak v dikci zákona o
obcích, tak v souladu se Statutem města
Plzně. Ten dává kontrolnímu výboru
větší prostor oproti zákonu o obcích. Asi
největším přínosem je, že nyní mají občané možnost využívat přítomnosti zástupce kontrolního výboru přímo
v budově úřadu.
Plánujete zlepšit komunikaci KV
s veřejností? Zdá se, že v minulosti o
existenci KV lidé mnoho nevěděli.
Máte pravdu. Kontrolní výbor je jedním z orgánů zastupitelstva, o kterém

veřejnost v minulosti příliš nevěděla.
Naší snahou bude tuto chybu napravit a
otevřít prostor pro směrování připomínek a podnětů od občanů přímo k rukám
kontrolního výboru. K tomu by měly posloužit i internetové stránky MO Plzeň 4,
na kterých bude uveden kontakt na kontrolní výbor. Trvalou přítomnost předsedy
kontrolního výboru v budově radnice a
možnost osobní návštěvy každého občana
považuji také za jeden z prvků komunikace. Možná ten nejdůležitější.
Objevovaly se názory, že uvolněný
předseda si bude muset práci hledat,
jinak ji mít nebude. Stojí před vámi
nějaká výzva, kterou se nyní jako nově
úřadující šéf KV hodláte zabývat?
Ano. Takové hlasy skutečně zaznívaly. Opak je však pravdou. Od
okamžiku uvedení do funkce stojí přede
mnou výzva v podobě řešení složité

kauzy, která sahá až do roku 2000.
Vzhledem k rozpracovanosti případu
nemohu v této chvíli uvádět podrobnosti.
To jistě chápete. Jakmile kontrolní výbor
učiní závěry a seznámí s nimi zastupitele,
poskytneme informace také veřejnosti.
Je o vás známo, že jste předsedou
městské organizace opoziční ČSSD.
Nabízí se otázka, zda při výkonu
funkce budete více kontrolorem nebo
více politikem?
Jako předseda Městské organizace
ČSSD mám ke své straně mnoho povinností, ale to neznamená, že bych
zanedbával výkon předsedy kontrolního
výboru. Můj dědeček mi vždy vtloukal do
hlavy jedno: „Buď věci dělej pořádně a
nebo jdi od toho.“ To je mé krédo a
řídím se jím celý život. Jinak tomu
nebude i v případě uvolněného předsedy
kontrolního výboru.
(kp)

Obvod rasantně zvýší kapacity v separaci odpadů
Investice do separace za 14 milionů zvýší počet kontejnerů, do kterých lidé třídí svůj odpad
O více než 80 % u skla a více než
100 % u papíru a plastů se zvýší kapacita
pro separaci. V současné době je na
území MO Plzeň 4 umístěno 50 stání
s kontejnery na separovaný odpad (sklo,
papír, plasty + nápojové kartony). Výtěžnost
separovaného
odpadu
se
v letošním roce pohybuje okolo 32 kg na
každého obyvatele obvodu za rok.

Stávající kontejnery již dosluhují a
také donášková vzdálenost je stále
značně velká, což některé lidi odrazuje
od separace. Vedení obvodu proto přivítalo nabídku společnosti EKO-KOM na
inovaci stávající sítě stanovišť kontejnerů na separovaný odpad. Společnost
EKO-KOM dodá nové kontejnery, kterými budou nahrazeny stávající zvony.
Nové
stanoviště
bude
osazeno
dvěma kontejnery o
obsahu 1100 litrů
(modrý na papír a
žlutý na plasty) a
zeleno – bílým
zvonem na sklo.
Zvony jsou dělené
na bílé a barevné
sklo, což je novinka. Dosud se
sklo netřídilo na
bílé a barevné.
Zvonů na sklo
bude 90, kontejnerů
Zástupci firem EKO-KOM a Ekosepar se starostou MO Plzeň 4 na papír 105 a
přebírají nové nádoby na separovaný odpad, které od nového roku
stejný počet bude i
budou sloužit občanům.
(žpd)
na plasty. Tím bude

Zkoušely odvahu na akci „Ať žijí duchové!“
Akci s názvem vypůjčeným ze známého filmu pro děti uspořádali 31. 10. ve
školní družině 28. ZŠ. vyučující a paní
vychovatelky pro své prvňáčky. Děti už
od rána pracovaly na matematických obrázcích se strašidly, na slabikovém
puzzle s obrázkem vydlabané dýně a zahrály si i při tělocviku honičku „Na dušíka“. Na pozdní odpoledne pak byli do
ŠD pozváni také rodiče, aby si spolu
dětmi vydlabali krásné dýně a zahráli
třeba strašidelné pexeso ve smíšených

dvojicích. Tím ovšem program nekončil
a ve večerních hodinách se děti odebraly
na školní pozemek, kde už na ně čekala
připravená stezka odvahy, na kterou se
děti už od rána těšily. Po úspěšně
vykonané zkoušce odvahy se sladkou
odměnou na závěr, se děti navečeřely
zásobami od maminek a už bez rodičů se
ještě podívaly na již zmíněný film. Pak
už zbývalo jen zalézt do svých spacáčků
a dobrou noc, všechna strašidla, tak třeba
zase za rok!
(tom)

umožněno zvýšit počet stanovišť na 105.
Významně se tedy zkrátí donášková
vzdálenost pro občany a tato skutečnost
je významným motivačním stimulem.
Výměna kontejnerů bude probíhat postupně tak, aby do konce listopadu byla
osazena
všechna
stanoviště.
V následujícím období pak bude na základě sledování upraven i harmonogram
vyvážení jednotlivých druhů odpadů.
Celková investice této akce je na
úrovni 14 mil. Kč, přičemž cena kontejnerů představuje asi 2,5 mil. Kč. Zbylá
částka jde na nákup svozové techniky.
Na celé akci se významně podílí i nýřanská firma EKOSEPAR, která zajišťuje
svoz separovaného odpadu. „Věříme, že
obyvatelé Doubravky celou akci přivítají
a do separace se zapojí i ti, kteří dosud
z nejrůznějších důvodů odpad neseparovali,“ říká zástupce firmy. Na každém
kontejneru je informační leták, co do
kontejneru lze, a co nelze uložit.
Na všech občanech nyní záleží, jak
využijí nabídnutou možnost zvýšit výtěžnost separovaného odpadu za podmínek, které obyvatelé jiných plzeňských
obvodů nemají.
(žpd)

TJ Plzeň – Újezd, o. s.
POŘÁDÁ NÁBOR
chlapců a děvčat
ročníky 1995 – 2000
do oddílu národní házené.
Nábor probíhá každé úterý a
čtvrtek od 16 do 18 hod. na hřišti
v Národní 3, Plzeň-Újezd.
Informace u Šárky Říhové na tel.
603 820 149.

Na Chlumku startuje stavba
století za 15 milionů korun

Specializovaná prodejna funkčního
prádla a termoprádla s kompletním sortimentem

Kanalizace zkvalitní život místních a také umožní další
rozvoj území nad nivou řeky Berounky při ulici K Papírně
Úsilí několika generací chlumeckých
obyvatel a několika generací obvodních
zastupitelů bylo po letech slibů, příprav,
odkladů, dalších slibů, dalších příprav a
dalších odkladů korunováno úspěchem.
V letošním roce se podařilo prosadit
uvolnění potřebných finančních prostředků z městského rozpočtu, tudíž bylo
možno zahájit přípravné práce na vlastní
realizaci kanalizace na Chlumku. „Jsme
rádi, že se nám konečně podařilo získat
od města potřebné finanční prostředky
na posílení našeho investičního rozpočtu,
abychom mohli tuto dlouho slibovanou
stavbu zrealizovat,“ říká místostarosta
Zdeněk Mádr. Kromě vlastní výstavby
bude nutno ještě finančně pokrýt nutné
výkupy pozemků.
Po nezbytných administrativních
přípravách a po výběrovém řízení bylo
vybranému zhotoviteli předáno staveniště 8. listopadu. Stavba samotná by
měla být podle smlouvy dokončena během 240 dnů, tedy během osmi měsíců.
Nově
vybudovaný
kanalizační
systém umožní odvod splašků z nyní
zastavěného
území
Chlumku
a
z rozvojového území při ulici K Papírně.
„Stavba je technicky náročná, zejména
s ohledem na nepříznivé výškové
poměry mezi Chlumkem a Bukovcem i
s ohledem
na
složité
geologické
poměry,“
uvedl
doubravecký

místostarosta. Podle něj odvedené
prádlo a oblečení pro sport, turistiku, volný
splašky ze síťového odkanaličas, na práci, pro myslivce i rybáře
zování Chlumku budou shroNOVINKA:
mažďovány ve sběrné jímce a
- MOIRA pro děti od kojence!
odtud automaticky přečerpávány
- ponožky z merinovlny
- noční košile a pyžama
do místa, odkud již bude zajištěn
.........a mnoho jiného a nového od firmy MOIRA
gravitační odtok.
Nově v prodejně:
V průběhu výstavby bude
vybrané výrobky z merinovlny a vlny
nutno podle postupu prací realizovat nezbytné uzavírky jednotlivých ulic na Chlumku. „Po dobu
provádění zemních prací a pokládky potrubí v ul. K Papírně
ŠIMANDL SPORT spol. s r.o. V Šipce 6, Plzeň
bude omezen provoz MHD na
tel. 377 236 817
konečnou u papírny,“ upozorňuje
místostarosta s tím, že přesná data
bude možno investovat a celkově Chlua
termíny
budou
uveřejněny
mek bude ještě přitažlivější, jakmile dona obvodních vývěskách a v denním
jde k přeložce pražské dráhy do tunelu
tisku. „Přes veškerou snahu o omezení
pod Chlum.
negativních dopadů si náročná stavba
V případě jakýchkoli dotazů je
vyžádá ztíženou dostupnost tohoto
území, zvýšenou prašnost, hluk apod.,“ možno se obracet na odbor výstavby
ÚMO Plzeň 4, p. Čech, tel. 377260298.
doplňuje Mádr.
Městský obvod Plzeň 4 věří, že obZhotovitelem stavby je společnost
čané nejen Chlumku, ale i podnikatelé a STAVMONTA, spol. s r.o., Hřbitovní
ostatní občané, kteří budou toto území 33, 31200 Plzeň, která zvítězila v zářijoběhem výstavby navštěvovat, přijmou vém výběrovém řízení. Náklady na
negativní vlivy a nezbytná opatření stavbu dosáhnou podle uzavřené
s pochopením, neboť jsme si všichni vě- smlouvy o dílo výše téměř 15 milionů
domi, že tato stavba významně vylepší korun tak, jak se původně odhadovalo.
životní standard nejen současných oby(rs)
vatel Chlumku, ale umožní i jeho další
rozvoj. Do ploch okolo ulice K Papírně

Mateřská školka v Doubravce zvyšuje kapacitu
Obvod reaguje na nárůst počtu dětí v populaci investicí do zvýšení kapacity hlavní spádové školky
Zastupitelé čtvrtého plzeňského obvodu zareagovali na nedostatek míst
v mateřských školách a rozhodli se investovat do budoucnosti.
64. MŠ, jedna z největších v obvodu,
nutně potřebovala opravu ploché střechy
obou dětských pavilonů. Místo realizace
generální opravy střechy bylo rozhodnuto o vybudování nástaveb obou pavilonů tak, aby vznikly nové prostory až
pro 56 dětí. Současná kapacita školy je
168 dětí, zvýší se tedy asi o třetinu.
Během roku 2007 byla zpracována
projektová dokumentace, zajištěno stavební povolení a vybrán dodavatel.
Tento „papírový maraton“ skončil a vybrané firmě bylo předáno staveniště 5.
listopadu. Rovněž byl stanoven velmi
přesný harmonogram prací, pohyb pracovníků stavby i nezbytné mechanizace

tak, aby se minimalizovala rizika,
zejména z hlediska maximální bezpečnosti dětí, protože stavba bude probíhat
za provozu školky. „K úplné výluce provozu dojde před a během vánočních
prázdnin, kdy bude odkryta stávající
střecha nad schodištěm a vybudováno
schodiště nové,“ říká místostarosta Zdeněk Mádr a dodává, „Rodiče budou seznámeni
s postupem
prací
i
s bezpečnostními opatřeními.“ Jako
první se provede nástavba severního pavilonu, blíže ke školní kuchyni, v roce
2008 se bude pokračovat nástavbou pavilonu jižního, situovaného blíže k ul.
Zábělské.
I když se investor i dodavatel snaží o
co nejmenší zásah do provozu mateřské
školy, přece jen se jedná o stavbu, která
přinese jak personálu mateřské školy, tak

i rodičům a zejména dětem jisté nepohodlí. Městský obvod žádá všechny
dotčené o trpělivost a spolupráci. „Pokud
nebudeme bojovat s nepřízní počasí,
měla by být nástavba prvního z pavilonů
dokončena na sklonku zimy,“ uvedl Roman Sornas z odboru výstavby. Začátek
a konec nástavby pavilonu druhého bude
určen po schválení rozpočtu městského
obvodu na rok 2008 v prosinci letošního
roku. V případě jakýchkoli dotazů je
možno se obracet na odbor výstavby
ÚMO Plzeň 4, p. Čech, tel. 377260298.
Zhotovitelem stavby je společnost
Stavitelství Šmíd, s. r. o., Sladkovského
43, 32_600 Plzeň, která zvítězila
v zářijovém výběrovém řízení. Náklady
na vybudování nástaveb obou pavilonů
dosáhnou částky 14 mil. Kč. Ještě tento
rok se předpokládá realizace stavebních
prací ve výši min. 3 mil. Kč.
(rs)

NÁZOR

O městské sportovní koncepci…
V televizi i médiích jste neustále seznamováni s tím, jak se politici nedokáží dohodnout.
Zkusím Vám ukázat, že když je snaha na více
stranách, tak to někdy i jde.
Jako člen sportovní komise jsem byl
přizván k připomínkování a tvorbě materiálu
pod názvem „Koncepce sportu v Plzni“.
Tento materiál se v širším měřítku zabývá
rozvojem sportu, a to nejen toho takzvaně
vrcholového, ale i toho rekreačního. Protože
časový dosah takové koncepce přesahuje
několik volebních období, měl by být bez
podstatných politických podtextů. Není přece
možné, aby se každé čtyři roky kompletně vše
předělávalo a peníze určené na realizaci
nakonec končily vynaloženy na neustále nově
zadávané projekty. Nevím, jestli tato praxe
těší projektanty. Ti se účastní neustále
nových a nových soutěží a i když vyhrají,
jejich projekt stejně není realizovaný –
pravda, peníze za svůj projekt dostanou, ale
tím to také končí.
Tato koncepce sportu by tedy měla být
vytvořena tak, aby byla přijatelná pro všechny
politické subjekty. V čem je tato koncepce
nová? Třeba v záměru informačního centra,
které by mělo sloužit pro potřeby sportovní
veřejnosti. Jak by to mělo v praxi vypadat?
Váš syn bude chtít chodit hrát fotbal – vy
nebudete muset obíhat známé nebo sportovní
jednoty v okolí, ale buď zvednete telefon nebo
na internetu vyhledáte příslušnou informační
stránku a tam budou všechny informace –
kde, kdy, jak a za kolik. Ale toto centrum by
fungovalo i v opačném směru – jste
jednatelem sportovního oddílu a střecha vaší
tělocvičny se vám sype na hlavu? Místo
dnešního obvolávání a surfování na internetu
a následné „papírové války“ dostanete
komplexní informace, kde, u koho a za jakých
podmínek lze žádat o dotaci či grant.
Informace a předprodej vstupenek na
sportovní akce v rámci města jsou pak u
tohoto centra samozřejmostí.
Určitě Vás zajímá, zda jsou v této
koncepci i nová „velká sportoviště“. Já jsem
osobně velkým příznivcem jak nového
fotbalového stadionu, tak plánovaného
„vodního světa“, protože Plzeň musí umět
nabídnout „NĚCO“ pro své občany i pro
turisty. Koncepce se ale prozatím v tomto
stádiu tímto tématem podrobněji nezabývá.
Také se nezabývá možností případného
konání Olympijských her. Ale naopak její
náplní je například rozvoj a rekonstrukce
stávajících objektů, a to Plaveckého stadionu
na Slovanech, Sportovní haly na Slovanech
(„Lokomotiva“),
Zimního
stadionu
a
Stadionu ve Štruncových sadech. Všechny tyto
objekty by měly v určité časové posloupnosti
procházet periodickou rekonstrukcí a
modernizací. Zásadní rekonstrukce i změna
celkového pojetí stadionu ve Štruncových
sadech, tedy jeho případná rekonstrukce do
podoby pouze atletického sportoviště, je pak
provázána s realizací výstavby nového
fotbalového stánku na Borských polích.
Náplní koncepce je ale i rozvoj
sportovních zařízení na území obvodů, a to
v podobě jakéhosi centrálního sportovního
parku
pro
každý
obvod.
Ideovým
předobrazem je Škoda Park na Slovanech.

Tyto „parky“ by měly být zařízeny na
možnost provozování nejen většiny stávajících
rekreačních sportů, ale mít rezervu i na
sporty nové. Smyslem je, aby se sport
provozoval na místech k tomu určených a
bezpečných.
Dalším důležitým bodem, který je do
koncepce zapracováván, je využití prostoru
kolem plzeňských vodních toků pro rekreaci.
Nemělo by v tomto ohledu být ale jedinou
aspirací vytvoření „cyklostezek“, přestože
jejich potřebu nikdo nezpochybňuje, okolí řek
si zaslouží bohatší využití. Limit záplavového
území musí být přehodnocen tak, aby při
povodních nevznikalo ohrožení lidí a majetku,
přitom však zde bylo možné rekreační využití.
Co je třeba nebezpečného na prohloubení
říčního koryta a vybudování přilehlé písečné
pláže? Je nutné, aby úřední šiml neřehtal
vždy tam, kde jde o obecně prospěšnou
činnost. Když to jde jinde, například v Paříži,
Amsterdamu, Budapešti nebo v Praze – tak
Plzeň, která svým umístěním na soutoku čtyř
řek k tomu přímo vybízí, by neměla zůstat
pozadu. Ale aby nevznikla mýlka – každý
stávající zákon a platný regulativ je třeba
dodržovat.
Další věc, kterou považuji za velmi
přínosnou, je podpora trenérské činnosti
pro veřejnost. Jedná se o situaci, kdy řada
cvičitelů či trenérů by ráda pracovala například s potenciálně problémovou
mládeží, ale prostě finanční ohodnocení jim
to neumožní. Zde koncepce klade důraz na
zajištění financí z různých programů ať již
tuzemských nebo třeba i z EU. Také menší
lokality v katastru Plzně by měly mít lepší
přístup k peněžním příspěvkům na své
aktivity.
Přeji si, aby celkové pojetí koncepce
vyznělo tak, že pro každého, kdo bude mít
zájem, se stane sport přístupným a
dostupným. K tomu patří zvýhodnění pro
občany Plzně na sportovištích, které čerpají
finanční příspěvky z městského rozpočtu. Je
přece velmi podivné, když sportoviště dostane
nemalou finanční dotaci (prakticky z daní
občanů) a neumožní pak na toto sportoviště
přístup a když, tak za nemalé vstupné. Je
jasné, že nelze vše paušalizovat, ale mělo by
se najít vždy přijatelné řešení.
Co bych si přál, aby do budoucna v rámci
sportu vzniklo mimo zmiňované projekty
v našem obvodu? Určitě koupaliště, vždyť
potřeba letního osvěžení je stále více aktuální. Jestli se povede vybudovat zařízení
s celoročním provozem, pak to bude jen lépe.
Také prostor za Lobezskou střelnicí (přestože
část území nepatří do 4. obvodu a leží
v záplavovém pásmu) přímo vybízí k vybudování kvalitního sportoviště, které by
využívali obyvatelé jak Doubravky tak i Slovan. Jen čas a hlavně zájem Vás, občanů,
který vyústí v tlak na Vaše komunální politiky,
ukáže, jak budou zde předložené koncepce
nakonec realizovány.
A na závěr, protože se blíží konec roku,
bych Vám rád také popřál mnoho štěstí a
zdraví v Novém roce.
Bc. Michal Chalupný
zastupitel ČSSD

Dveře si otvírají sami
Od soboty 17. listopadu si cestující
v tramvajích, trolejbusech a autobusech
PMDP, a. s. otevírají dveře sami, a sice
stiskem tlačítka samoobslužného otevírání dveří. Tlačítko mohou cestující ve
vozech stisknout nejen po zastavení vozidla v zastávce, ale již kdykoli během
jízdy. Bude tedy možné předvolit otevření dveří v nejbližší zastávce ještě před
příjezdem do zastávky. Systém si požadavek cestujících pamatuje a dveře se
pak po zastavení v zastávce automaticky
otevřou.
Ve vozech jsou tlačítka umístěna vždy na
svislých tyčích u dveří. Zvenku jsou
čudlíky k dispozici na bocích dveřního
prostoru. Dveře zavírá centrálně řidič,
stejně jako doposud. Bezpečnost je samozřejmě zajištěna – otevření dveří
v zastávce je možné pouze až po jejich
odblokování řidičem.
Výhodou samoobslužného otevírání
dveří je bezesporu větší komfort při cestování MHD v zimních měsících. Na
méně frekventovaných zastávkách a
v době mimo dopravní špičku se uchová
ve voze více tepla, neboť každý použije
jen ty dveře, které potřebuje. Podobný
systém je již zaveden v několika českých
městech, nejdéle v Praze, kde jsou s ním
lidé spokojeni.
Pro přepravu zdravotně handicapovaných
cestujících přijal dopravce zvláštní opatření. Těžce zrakově postiženým cestujícím nebo cestujícím na vozíku budou
řidiči otevírat dveře centrálně už při
jejich nástupu a během celé jízdy až do
vystoupení. V každém případě je
doporučováno všem postiženým používat
povelový vysílač.
(kp)

Vraťte neplatný lístek
Od října neplatí v přepravě PMDP, a.s.
papírové jednodenní jízdenky, do kterých
si cestující museli vypisovat datum platnosti. Proto je lze v neporušeném stavu
do konce prosince vrátit v zákaznickém
centru na Denisově nábřeží, kde jízdenky
proplatí.
(kp)

Svaz důchodců z Doubravky
přeje
všem svým členům a seniorům
příjemné prožití svátků vánočních,
bohatou nadílku a vše, co si přejí.
I do Nového roku přejeme hodně
zdraví, štěstí a ty, co ještě mezi
nás nenašli cestu, srdečně zveme.
Vaše
Libuše Papežová
předsedkyně

Koncepce pro oblast sociálních služeb je společným dílem
Zastupitelstvo města Plzně na svém
zasedání dne 6. září 2007 schválilo předloženou střednědobou koncepci rozvoje sociálních služeb pro období 2008 až
2015, která se tak pro město Plzeň stává
zásadním dokumentem transformace stávajícího systému sociálních služeb. Tím,
že na vzniku zmíněné koncepce participovala společně s městem i široká plzeňská veřejnost, se tak stává dokument historicky prvním tohoto druhu v Plzni, neboť odráží reálné a aktuální požadavky,
náměty a doporučení běžných občanů
města na zkvalitnění a rozšíření sítě služeb sociálního charakteru.
Střednědobá rozvojová koncepce je
finálním výstupem dvouletého projektu
„Komunitní plánování sociálních služeb
na území města Plzně“, do kterého se

aktivně zapojilo zhruba 200 účastníků
z řad poskytovatelů sociálních služeb
a veřejnosti. Je tvořena Komunitním plánem rozvoje sociálních služeb v Plzni
pro období let 2008 - 2015, Realizačním
plánem pro rok 2008 (bude sestavován
ve spolupráci s účastníky projektu pravidelně a v předstihu vždy na následující
kalendářní období) a Zásobníkem projektů.
Součástí realizace uvedených koncepčních opatření je zároveň orgány
města podpořené stanovisko v otázce finanční
spoluúčasti
a
partnerství
v předložených a doporučených projektech.
S ohledem na skutečnost, že jde o
„živý“ materiál, podléhající soustavné
aktualizaci v čase a prostoru, bude kaž-

doročně na konci fiskálního období zpracovávána hodnotící zpráva, která bude
předložena jednak orgánům města Plzně,
Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR
a zároveň umístěna na webové stránky
města bude sloužit jako doklad pro občany města: co z jejich požadavků a přání
se daří, co méně, co se povedlo nad rámec. I k této každoroční bilanci budou
mít občané možnost se vyjádřit – prostřednictvím e-mailu, příp. poštou.
Veškeré uvedené materiály jsou
k dispozici
na
webové
adrese:
www.plzen.eu - Občan – Co vás zajímá
–
Koncepční
dokumenty
nebo
http://kpss.plzen-city.cz - Aktuálně. Bližší informace u metodika plánování Mgr.
Hynkové – telefon: 378032053; e-mail:
Hynkova@plzen.cz.
(hyn)

Lobezská střelnice se stala opět rájem pro modeláře
Modeláři se jako každý rok představili veřejnosti na akci Pilsen Kit. Na
sklonku léta se areál střelnice Dukly Plzeň proměnil na jeden den v ráj modelářů všech věkových kategorií. V hlavní
výstavní hale bylo k vidění na 700 plastikových modelů od 183 modelářů
z České republiky, Slovenska, Polska,
Německa, Francie a Holandska a téměř
100 modelů od dětí. Zboží z modelářskou tématikou zde nabízelo celkem 32
prodejců.
Celá tato akce se konala pod záštitou
primátora města Plzně Ing. Pavla Rödla a
za vydatné podpory MO Plzeň 4 v čele s
jeho starostou JUDr. Hynkem Bromem.
Mezi největší atrakce celodenního doprovodného programu výstavy patřil přílet vrtulníku Sokol z letecké záchranné
služby AČR, přelety historického letadla
Avia BH-1 a bojové střetnutí „Šumava
1945“, které bylo simulací válečného
střetnutí německé a americké armády při

osvobozování Československa na konci
2. světové války. V areálu střelnice bylo
k vidění polní ležení US Army a německý tábor, obojí z období druhé světové
války. Návštěvníci výstavy si mohli mimo jiné prohlédnout několik závodních
automobilů a unikátní historická vozidla
včetně jejich vybavení. Mladší návštěvníci výstavy obdivovali hlavně moderní
požární techniku, kterou zde předváděli
hasiči z Plzeňského hasičského a záchranného sboru. Své příznivce si také
našly ukázky dálkově řízených modelů
kamionů, aut a letadel. Velkému zájmu
návštěvníků se těšilo předvedení vojenského ležení z období třicetileté války,
kde členové skupiny „Modrý Regiment“
předvedli střelbu z mušket a střelbu
z originálního kanónového děla ze 16.
století. Součástí výstavy byly i přednášky
z oblasti vojenské historie, na kterých se
návštěvníci dozvěděli zajímavé informace z historie leteckých válek nad územím

Československa v období 2. světové války.
Pořadatelé této výstavy z KPM Plzeň a
KPM Kaznějov děkují všem návštěvníkům, kterých tento rok přišlo na tři tisíce.
Všichni modeláři se již těší na další ročník „Pilsen Kit“, který se bude konat
příští rok opět v srpnu. Bližší informace
naleznete na www.pilsenkit.cz

Zajímá vás modelářství?
Zajímáte-li se o plastikové modelářství
máte možnost ještě letos se přijít podívat
do D klubu na Zábělské třídě 54 v Plzni
– Doubravce, kde v sobotu 8. prosince
proběhne VI. ročník veřejné soutěže a
výstavy plastikových modelů letadel a
bojové techniky. Soutěže se mohou se
svými modely zúčastnit amatérští modeláři každého věku. Vítězové jednotlivých
kategorií získají hodnotné modelářské
ceny. Bližší informace naleznete na
http://kpmplzen.pilsenkit.cz/.
(chme)

14. ZÁKLADNÍ ŠKOLA
zve budoucí prvňáčky a jejich rodiče na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
15. 12. 2007 od 9. do 12. hodiny
Ukázková hodina na I. stupni, učebna výpočetní
techniky, tělocvična, výtvarná dílna.

Zápis do 1. tříd
15.1. – 16.1.2008
od 9.00 do 17.00 hod.

Vrtulníky, letadla a nebo třeba veterány
silnic ve zmenšené podobě představili modeláři veřejnosti na známé akci Pilsen Kit.

Co nabízíme?
¾ posílení výuky informatiky na I. a II. stupni
a volitelné předměty se zaměřením na
¾ jazyky (Aj, Nj, Šj, Rj, konverzace v Aj)
¾ sport (všeobecná pohybová průprava, pohybové hry,
sportovní hry, aerobic, florbal)
¾ výtvarné činnosti (keramika, výtvarné dílny, základy
rafických technik, počítačová grafika, základy uměleckých řemesel).

TĚŠÍME SE NA VÁS
www.14zsplzen.cz

tel.: 378 027 300

ANKETA DOUBRAVECKÝCH LISTŮ

Anketa o kočkách přinesla vyrovnaný výsledek
Uvítali byste stejné povinnosti
pro chovatele koček, jako
mají chovatelé psů?

NE
47%

ANO
53%

Doubravecké listy provádějí ankety,
aby na radnici měli orientační přehled o
názorové hladině na určité téma ve
veřejnosti. Výsledek může být i vodítkem
pro činitele komunální politiky.
Nyní jsme vybrali otázku: Uvítali
byste demontáž malého kruhového
objezdu v ul. Mohylová/Na Dlouhých za

účelem obnovy běžné křižovatky?
Odpovědět lze vyplněním hlasovacího
lístku a jeho vhozením do schránky umístěné v přízemí ÚMO Plzeň 4, nebo
můžete hlasovat e-mailem na adresu
doubravecke.listy@centrum.cz. Do předmětu zprávy je nutno uvést: „Anketa
objezd ANO (nebo) NE“. Do vnitřku
zprávy pak uveďte své jméno a příjmení a
zopakujte svoji odpověď. Hlasovat lze do
čtvrtka 31. ledna 2008.
Reprezentativní výsledek zveřejníme
graficky v dalším vydání zpravodaje a
předáme odpovědným místům.
Každý může hlasovat jen jednou, buď
za použití lístku, nebo e-mailu (bude
kontrolováno záhlaví a IP). Špatně vyplněný lístek nebo vícečetné hlasování bude
považováno za neplatné. Neplatné hlasy
budou ze sčítání vyloučeny.
(kp)

Anketní lístek
Uvítali byste demontáž malého
kruhového objezdu v ul. Mohylová/
/Na Dlouhých za účelem obnovy
běžné křižovatky?
>>> vyplňte políčka <<<
>> zakroužkujte odpověď <<

Jméno......................
Příjmení....................
Vaše odpověď:

1. ANO

2. NE

Výstava tvorby seniorů
Výtvarný salon seniorů se uskutečnil
v sále doubravecké radnice. Putovní výstava byla v červenci ke shlédnutí
v německém Řezně, v prosinci se přemístí
z Doubravky do Weidenu. Vystavovateli
byli senioři z těchto měst, pořadatelem
občanské sdružení TOTEM.
Výstava byla součástí společného
projektu tří přeshraničních seniorských
center, který je realizován od r. 2003.
Jako další aktivita je uvažována společná
výtvarná dílna seniorů v Řezně.
Na fotografii z vernisáže Hynek Brom,
Liza Weishäupel, Günther Glütschenstein
a E. Kapounová z TOTEMu. Zájemcům,
kteří mají chuť spolupracovat získají informace na tel.: 732343947.
(kap)

Granty se vyhlásí
Grantová komise RMO Plzeň 4 se dohodla na termínu vyhlášení grantů na další
rok. Své projekty s žádostmi o grant z rozpočtu 4. městského obvodu budou moci
žadatelé odevzdávat od 31. ledna do 31.
března 2008 na předepsaných formulářích.
„Březnová uzávěrka se týká obou
grantových programů, sportovního a kulturního,“ říká místopředseda komise Pavel
Netolický. „Přitom každý grant má svá
pravidla pro poskytnutí, je tedy vhodný čas,
aby si je potenciální zájemci prostudovali,“
doplňuje.
Informace ke sportovnímu grantu poskytne tajemnice komise Ivana Vraná z finančního odboru. Dotazy ke kulturnímu
grantu zodpoví Anna Doerrová ze sociálního odboru. Obě najdete na pracovišti v
Mohylové 55. K dispozici zde budou též
požadované formuláře.
(kp)

Zimní večery s počtením z doubravecké knihovny
Obvodní knihovna Doubravka je
součástí sítě Knihovny města Plzně a je
umístěna v 1. patře nákupního centra
DC Doubravka. Čtenáři si u nás mohou
vybírat z více než 14.800 titulů krásné
literatury, 11.700 titulů naučné literatury,
4600 knížek krásné literatury pro děti a
1200 naučných dětských knih.
K dispozici je také přes 400 kazet či
CD s mluveným slovem, téměř 80 titulů
časopisů a 5 deníků. Ke spojení se
světem našim čtenářům slouží bezplatný
přístup k internetu.
Kromě knížek a časopisů je pro nejmenší v dětském oddělení hrací koutek,
starší děti mohou soutěžit ve vědomostních kvizech nebo chodit do čtenářského
kroužku, který se schází každý čtvrtek
odpoledne. Dospělé zájemce rádi seznámíme s prací na internetu a vyhledá-

váním v elektronických katalozích.
Budete-li mít chuť nás navštívit,
dveře knihovny jsou Vám kromě středy
otevřené denně od 9:00 do 12:00 a od
13:00 do 18:00, ve středu pouze od 9:00
do 12:00 h. Chcete-li se stát našimi čtenáři, vezměte si s sebou občanský průkaz a sto korun, pokud jste pracující, a o
polovinu méně, jste-li v penzi, dítě či
student. Pokud je Vám více než sedmdesát let, přijďte pouze s občanským průkazem, zaregistrováni budete zdarma.
Na stávající i nové čtenáře se těší knihovnice z Obvodní knihovny Doubravka,
Masarykova 75, tel. č.: 377 262 400,
doubravka@plzen.eu, www.kmp.plzencity.cz. Na www.knihomol.wz.cz najdete stránky dětského oddělení.
Kateřina Smílková
OK Doubravka

SLUŽBY POD
JEDNOU
STŘECHOU

SPRÁVA NEMOVITOSTÍ
NA JAŘE LETOŠNÍHO ROKU DOŠLO K ODKOUPENÍ
PLZEŇSKÉ POBOČKY SPOLEČNOSTI IKON
PLZEŇSKÝMI SLUŽBAMI.

PRO NAŠE STÁVAJÍCÍ ZÁKAZNÍKY ZACHOVÁME
V PLNÉ MÍŘE SOUČASNÝ STANDARD SLUŽEB
JAKO JEDINÁ FIRMA V PLZNI
NABÍZÍME SLUŽBY NAVÍC:

ROZÚČTOVÁNÍ TEPLA A VODY
ENERGETICKÉ AUDITY BUDOV
24H ZÁKAZNICKÉ CENTRUM
Provozovna správy nemovitostí:
Sousedská 5, 312 00
Plzeň - Doubravka
tel. a fax: 377 263 650
mobil: 605 88 66 88

VOLEJTE ZDARMA 24 DISPEČINK

800 505 505
www.plzenskesluzby.cz
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SERIÁL
Vážení čtenáři,

ru pro oblast Slovany,
Doubravka na výše
uvedené adrese.
Dovolte mi, abych Vám v tomto předvánočním čase popřála jménem
svým i společnosti Plzeňský servis,
s.r.o. klidné a pokojné prožití Vánoc,
bez havárií a jiných nemilých komplikací, a úspěšný rok 2008.

Poradna bytového správce

konec roku a začátek
nového roku bývá obdobím, kdy jsou
nejčastěji svolávány schůze shromáždění vlastníků, proto Vám v poslední letošní „Poradně bytového
správce“ přinášíme několik praktických rad, které se týkají svolávání
shromáždění vlastníků a záležitostí
týkajících se samotného výboru
společenství.

V našem vchodě je každé dva měsíce
nějaká schůze, vedlejší vchod naopak
téměř žádné schůze nemá. Přitom
jsme jedno společenství. Jsou tyto
schůze shromážděním vlastníků? Pokud ne, jak má správné shromáždění
tedy vypadat?
Schůze, jak je popisujete, nelze považovat za řádné shromáždění vlastníků. Takové domovní schůze jsou svolávány
zpravidla za účelem informování vlastníků příslušným členem výboru daného
vchodu o rozhodnutích výboru či o průběžném stavu hospodaření. Mohou zde
být řešeny i některé problémy či provozní
záležitosti týkající se přímo daného vchodu (úklid apod.). Tyto domovní schůze
jsou zcela jistě velmi užitečné a praktické,
ale nenahrazují řádné shromáždění.
Správné shromáždění vlastníků by mělo
splňovat minimálně tyto náležitosti:
- koná se obvykle 1x ročně (dle stanov),
svolává je výbor nebo pověřený vlastník,
nebo vlastníci, kteří mají min. ¼ hlasů;
- o konání musí být vlastníci informováni
15 dní předem;
- vlastníci se zapisují do presenční listiny, kde jsou uvedeny vlastnické podíly;
- shromáždění je schopné usnášení, jsouli přítomni vlastníci s nadpolovičním počtem hlasů (dle Σ podílů);

Dotazy do poradny můžete zasílat na
naši adresu: Plzeňský servis s. r. o.,
Částkova 45, 326 00, Plzeň nebo emailem na adresu: poradnaspravce@plzenskyservis.cz.
Svůj dotaz označte heslem „Poradna
bytového správce“. Samozřejmě se
na nás se svými dotazy můžete obrátit i osobně, a to na Klientském cent- z jednání se pořizuje zápis, za který
zodpovídá zapisovatel, podpisem jej
zpravidla stvrdí i předseda.
Mnoho okolních společenství má stanovené odměny pro výbor, my zatím
ne. Uvažujeme o odměně pro výbor,
můžete nám s tím poradit, jak máme
postupovat?
Ačkoliv je práce ve výboru dobrovolná,
tedy ve smyslu vůle a ochoty nechat se
zvolit do této funkce, je běžné, a domníváme se i správné, je-li výkonný orgán
přiměřeně za svoji činnost odměněn. Finanční odměna pro výbor společenství
nebo pověřeného vlastníka za práci, kterou vykonává pro společenství v rámci
své funkce, je nazývána odměnou statutárnímu orgánu.
Jakou zvolit výši odměny? Výše odměny
může být různá, zpravidla však kritériem
pro stanovení její výše bývá rozsah činností, které výbor, resp. jeho jednotliví
členové vykonávají, velikost objektu, pro
které je společenství založeno, a
v neposlední řadě také finanční možnosti
společenství.
My doporučujeme zvolit vhodný způsob
rozdělení odměn. Je vždy vhodnější a více transparentní, je-li odměna stanovena
jmenovitě, např. podle funkce, tedy pevně
stanovená částka pro předsedu, místo-

Světlana Timková
manažerka pro Doubravku a Slovany
předsedu a člena, nežli souhrnná paušální částka pro výbor.
Jak zajistit schválení odměny?
Podle vzorových stanov společenství
rozhoduje o výši odměny shromáždění.
Jedná se o standardní usnesení, ke kterému je zapotřebí souhlasu nadpoloviční
většiny přítomných vlastníků. Doporučujeme, abyste dbali na schválení hrubé
částky (pozor, je potřeba počítat s odvodem 20 % daně). Dále pamatujte na
upřesnění, zda se jedná o odměnu jednorázovou či opakovanou, např. na celé
funkční období. Poté specifikujte, zda je
výše odměny měsíční, čtvrtletní nebo
roční, příp. jiná.
Jakou formou a jak často vyplácet
odměny?
Nejběžnější způsob vyplácení odměn je
převodem na účet příslušného člena výboru. V případě, že člen výboru nemá
vlastní bankovní účet, bývá odměna vyplacena hotově z pokladny společenství.
Četnost vyplácení odměny pak stanoví
výbor. Odměna by však měla být vyplacena vždy až po uplynutí příslušného období, za které je vyplácena!
Jak je to s odvodem daní z odměn?
Odměna statutárnímu orgánu patří dle §
6 odst. 1c) zákona o daních z příjmu mezi příjmy ze závislé činnosti a funkčních
požitků. Je-li zúčtována poplatníkovi,
který u plátce nemá podepsáno Prohlášení k dani, pak se záloha na daň vypočítá měsíční sazbou, a to nejméně 20% ze
zdanitelné mzdy. Zálohová daň, která se
dle § 38h, odstavce 7 vypočte ze zdanitelné mzdy zaokrouhlené do 100,- Kč na
celé koruny nahoru a nad 100,- Kč na
celé stokoruny nahoru, musí být odvedena nejpozději do 20. dne kalendářního
měsíce, v němž povinnost srazit zálohy
vznikla, na účet daně z příjmu ze závislé
činnosti u příslušného FÚ. Každému poplatníkovi, který nemá podepsáno Prohlášení, musí plátce vystavit Potvrzení o
sražených daňových zálohách, neboť poplatník je povinen podat daňové přiznání, a to i v případě, že nepobírá příjmy
dle § 6 současně od více plátců ( § 38g
odst. 2 zákona o daních z příjmu).
(ps)

MO Plzeň 4 děkuje sponzorům Doubraveckého dne

Akce objektivem Václava Samka

Nominujte nejlepší
sportovce roku 2007
Nadace sportující mládeže připravuje pod záštitou primátora města každoroční vyhlášení nejlepších sportovců
města Plzně v kategoriích žactva a dorostu.

Zlatým hřebem večera Doubraveckého dne byl zpěvák, skladatel a showman Ivan Mládek se svou skupinou Banjo Band.
Foto: V. Samek

Nominace do ankety, jejíž vyhlášení
proběhne v únoru příštího roku, je
možné zasílat do 4. 1. 2008 na adresu
Nadace sportující mládeže, Štruncovy
sady 3, 301 00 Plzeň (tel.: 377 236
696). Potřebné formuláře jsou spolu s
podrobnějšími informacemi k dispozici
na internetových stránkách nadace
www.nsm.cz. Nadace vyhlásí nejlepší
sportovce v kategoriích mladšího žactva, staršího žactva a dorostu (jednotlivci i družstva). Stejně jako v loňském
roce se budou volit také nejlepší sportovní akce roku 2007 určené pro sportovce ve věku od 12 do 19 let.
Vyhlášení juniorů a seniorů zajišťuje Plzeňská sportovní unie, Úslavská
75, Plzeň (tel.: 377 245 377).
Další informace o Nadaci sportující
mládeže a možnostech získat z jejích
zdrojů podporu jsou k dispozici na internetových stránkách www.nsm.cz.
(nsm)

Redakce

Kostel svatého Martina ve světle ohňostroje, který tradičně sladěný s hudbou zakončil
Doubravecký den.
Foto: V. Samek

Doubraveckých listů uvítá jakékoliv
vaše podněty, nápady, připomínky, náměty na rubriky, případně též vaše příspěvky k dění v našem městě. K tomuto
účelu funguje i adresa elektronické pošty
doubravecke.listy@centrum.cz.
Zájemci o placenou inzerci v
Doubraveckých listech mohou také využít této adresy, více informací u tajemnice Komise prezentace tel.: 378
036 616 nebo 378 036 610. Datum
uzávěrky viz tiráž.

