
Městský úřad Starý Plzenec
podatelna
K rukám členů Rady města
Masarykovo nám. 121
332 02 Starý Plzenec

Ve Starém Plzenci 6. 9. 2016

Námitka proti zařazení bodu č. 6 navrhovaného programu ZM 

Vážení členové rady,

dne 2. 9. 2016 nám jako zastupitelům města Starého Plzence byl doručen Materiál pro jednání 
Zastupitelstva města Starého Plzence k 11. zasedání, které se bude konat dne 12. září 2016, 
jehož součástí je i navrhovaný program výše zmíněného Zastupitelstva.
Dne 5. 9. 2016 proběhla tzv. pracovní porada členů Zastupitelstva města, kde jsme byli blíže 
seznámeni s navrhovanými body programu.  Mimo jiné se jednalo rovněž  o navrhovaném 
bodu č. 6, jehož předmětem je „Informace o vývoji záměru realizovat prodejnu Penny 
Market“ na veřejném zastupitelstvu.
Na základě informací,  které máme od Vás k dispozici,  dne 19. 8. 2016 byla do podatelny 
Městského úřadu Starý Plzenec doručena písemná žádost obchodní společnosti A+R s. r. o., 
ve které se tato společnost dožaduje možnosti vystoupení na veřejném zastupitelstvu před 
termínem konání místního referenda. Předmětem tohoto vystoupení má být informování o 
vývoji záměru realizovat prodejnu potravin Penny Market ve Starém Plzenci.
Dne 24. 8. 2016 Rada města usnesením č. 494 vzala výše uvedenou žádost na vědomí a bez 
dalšího  odsouhlasila  možnost  vystoupení  obchodní  společnosti  A+R  s.  r.  o.  na 
zastupitelstvu  města a  zařadila  jako  bod  č.  6  do  navrhovaného  programu  pro  jednání 
Zastupitelstva.
Během pracovní  porady  členů  Zastupitelstva  města  jsme  se  Vás  jako  členů  Rady  města 
dotazovali  na  další  podrobnosti  vztahující  se  k tomuto  chystanému  bodu.  Především  nás 
zajímala náplň, forma a časová náročnost chystané komerční prezentace a dále,  kdo 
bude za A+R s. r. o. vystupovat. 
Nikdo z Vás přítomných členů Rady města však neměl další podrobnější informace. Je 
poněkud s podivem, že Rada města schválila a zařadila na jednání Zastupitelstva tento bod, 
aniž by se zajímala o další podrobnosti.
V předmětné diskuzi dokonce ze strany koaličních zastupitelů zaznělo, že pokud bude tato 
komerční prezentace nepřiměřeně dlouhá,  nabízí se zde členům zastupitelstva možnost po 
dobu této prezentace opustit jednací sál. 



V rámci  korektnosti  nebudeme  konkrétní,  ale  toto  doporučení  se  nám  zdá  zcela 
n e p ř i j a t e l n é   a dokonce  n e p ř í p u s t n é, neboť by ve svém důsledku zcela 
znevažovalo jednání Zastupitelstva jako takového.
Všichni ctíme vážnost Zastupitelstva, které je nejvyšším orgánem města a má pravomoc 
rozhodovat  o  zcela  zásadních  a  nejdůležitějších  otázkách  v samostatné  působnosti 
města. 
Na programu jednání  Zastupitelstva  by  rozhodně  neměly  být  zařazovány  komerční 
prezentace,  tím spíše  před  chystaným místním referendem,  jehož  předmět  Zastupitelstvo 
města již nemá ve své pravomoci, a nemůže tedy v této věci přijmout žádné rozhodnutí, neboť 
bude vázáno výsledkem tohoto místního referenda. 
Vážení členové rady, apelujeme tímto na Vás jako na předkladatele bodů pro jednání 
Zastupitelstva  a  vznášíme  tuto  námitku  proti  zařazení  bodu  č.  6  navrhovaného 
programu.  Jsme si vědomi skutečnosti, že se na začátku jednání bude schvalovat konečný 
program, ale již nyní je zcela zřejmé, že o výše zmiňovaném bodu č. 6 Zastupitelstvo nebude 
mít možnost jakkoliv rozhodnout a jedná se toliko o informování přítomných občanů během 
Zastupitelstva.
Je  to  právě  skutečnost,  že  k této  komerční  prezentaci  bude  využito  institutu 
Zastupitelstva, a jeví se nám to jako zcela   d e h o n e s t u j í c í   a   d e g r a d u j í c í. 
Společnost A+R s. r. o. měla více než 1,5 roku na to, aby občany města seznámila se svými 
záměry,  bohužel  tak  činí  až  poslední  dva  měsíce  prostřednictvím  placené  inzerce 
v Radyňských listech a to i přesto, že se zavázala v březnu 2015 ve lhůtě 60 (šedesáti) dnů 
prezentovat upravený návrh vizualizace. Nestalo se tak, což může znamenat mnohé.
Náš návrh je, aby společnost A+R s. r. o. prezentovala svoje záměry na svých akcích, 
nikoliv na veřejném Zastupitelstvu.

S pozdravem    


