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Z á p i s 
 

z 1. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany  
ze dne 24.01.2012 

___________________________________________________________________________ 
 
Program: 
 
 1.  Zahájení 
 2.  Schválení programu jednání 
 3.  Volba návrhové komise 
 4.  Stanovení ověřovatelů zápisu 
 5.  Mat. TAJ/1: Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 – Slovany a orgánů města Plzně          

od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany 
 6.  Mat. MAI/1: Plán investiční činnosti (vyjma MŠ) MO Plzeň 2 – Slovany na rok 

2012 
 7.  Mat. MAI/2: Plán investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany v budovách mateřských 

škol na rok 2012  
 7.  a)  Mat. EAP/1: Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2012 – RO č. 2/2012 
 8.  Mat. MAI/5: Svěření pozemků na Božkovském ostrově do trvalé správy Městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany přílohou č. 3 Statutu města  
 9.  Mat. SSD/1: Návrh zadání Územního plánu města Plzně   
 10.  Mat. SSD/2: Změny územního plánu Plzeň-Švabiny projednávané v mimořádném 

režimu 
 11.  Mat. TAJ/2: Projednání informativních zpráv na 1. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

v roce 2012:  
 12.  Mat. MAI/3: IZ - Vyhodnocení investiční činnosti (vyjma MŠ) MO Plzeň 2 – 

Slovany za rok 2011  
 13.  Mat. MAI/4: IZ - Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany 

v budovách mateřských škol za rok 2011 
 13.  a)  Mat. TAJ/4: IZ - Aktuální vývoj v záležitosti rekonstrukce objektu bývalé porodnice 

na domov pro seniory 
 13.  b)  Mat. MAI/6: IZ - Založení Občanského sdružení Koterov 
 14.  Mat. SSD/3: IZ - Objekt areálu kasáren Světovar   
 15.  Mat. KT/1: IZ - Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 

12/2011 – 01/2012 
 15.  a)  Mat. TAJ/5: IZ - Počet cizinců v Plzni 2010 - 2012 
 16.  Mat. TAJ/3: Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany za období   

od 17.11.2011 do 11.01.2012 
 17.  Různé  
 18.  Závěr   
 
ad 1. – 4. 
 1. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany v roce 2012 zahájil starosta MO Ing. 
Aschenbrenner ve 14:00 hodin za přítomnosti 26 zastupitelů, Mgr. Zíka byl z jednání  
omluven. 
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 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“. PhDr. Hus 
informoval, že zpracoval informativní zprávu „Počet cizinců v Plzni 2010 – 2012“ a požádal   
o její zařazení do programu. Následovalo hlasování: upravený program jednání byl schválen 
25 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.  
 
 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl: Ing. Sovu, Ing. et Ing. Nového a  
Ing. Náhlíka. O návrhu se hlasovalo, návrhová komise byla schválena všemi hlasy. 
Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Andrlík a p. RSDr. Ing. Kvit – schváleni jednohlasně.   
 
ad 5.  
 Starosta MO informoval přítomné o činnosti Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 
a orgánů města Plzně od posledního zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany. Zastupitelé písemně 
obdrželi přehled vybraných usnesení RMP a ZMP.  
 
Diskuse zastupitelů: 
Bc. Lokajíček – k usnesení RMO P2 č. 9/2012 (změna organizační struktury ÚMO Plzeň 2 – 

Slovany) – čeho konkrétně se změny týkají?  
Ing. Müllerová - jedná se o vynucené změny s ohledem na přijatou sociální reformu. Dochází 

k přechodu agend výplaty sociálních dávek na Úřad práce ČR v Plzni, tím 
dojde ke snížení pracovníků na sociálním odboru ÚMO P2. K jinému 
zaměstnavateli v rámci přechodu práv a povinností dle zákoníku práce bylo 
navrženo 6 zaměstnanců, z toho 3 zaměstnanci přechází na ÚP, 1 pracovník 
ukončil pracovní poměr, 1 pracovník je v dlouhodobé pracovní neschopnosti 
a 1 pracovník s přechodem na ÚP nesouhlasí, proto dostane výpověď pro 
nadbytečnost a odstupné;  

 
Ing. Sova -  dojde k úpravám rozpočtu v souvislosti s touto změnou? 
Ing. Aschenbrenner – velká změna rozpočtu nebude třeba, protože s přechodem agend se 

v návrhu rozpočtu na letošní rok již počítalo; 
 
 Jiné dotazy k materiálu nebyly, usnesení č. 1/2012 zastupitelé přijali jednohlasně. 
 
ad 6. 
  Starosta MO předložil návrh plánu investiční činnosti (vyjma MŠ) MO Plzeň 2 – 
Slovany na rok 2012 hrazené z rozpočtu obvodu. Ve schváleném rozpočtu MO P2 na rok 
2012 jsou na investiční výstavbu (vyjma MŠ) určeny finanční prostředky ve výši 1,003 mil. 
Kč. Z těchto prostředků budou uhrazeny stavby a práce zahájené či objednané v roce 2011 
(bod A. přílohy usnesení), čímž budou schválené finanční prostředky vyčerpány. Z tohoto 
důvodu nejsou v části B. přílohy usnesení „Stavby nově zahajované v roce 2012“ uvedeny 
žádné akce. V případě zajištění dalších finančních prostředků v průběhu roku 2012 se tyto 
použijí na nově zahajované akce uvedené v části C. přílohy usnesení „Další stavby připravené 
k realizaci v roce 2012 (finančně nezajištěné)“.  
  Návrh předem kladně projednala Komise pro rozvoj obvodu a investiční činnost RMO 
P2 a Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Ani zastupitelé neměli k materiálu 
připomínky, usnesením č. 2/2012 plán investiční činnosti (vyjma MŠ) MO Plzeň 2 – Slovany 
na rok 2012 schválili všemi hlasy.  
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ad 7. 
  Následoval návrh plánu investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany v budovách 
mateřských škol na rok 2012. Ve schváleném rozpočtu je na investice do budov mateřských 
škol určena částka 350 tis. Kč, která bude použita na projekty a studie. V loňském roce RMO 
Plzeň 2 – Slovany souhlasila s podáním žádostí o dotace na zateplení 89. MŠ, Habrová 8,     
23. MŠ, Topolová 3 a 51. MŠ, Částkova 6. Tyto investice bude možno realizovat pouze za 
předpokladu přiznání dotace na zateplení z OPŽP a dofinancování z rozpočtu města Plzně.  
  Také tento materiál byl předem projednán v Komisi pro rozvoj obvodu a investiční 
činnost RMO P2  a dne 11.01.2012  Radou městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.  
 
Ing. Náhlík -  je předložen plán investiční činnosti na akce, které nejsou kryty rozpočtem. 

Můžeme plánovat jen to, na co máme peníze a uložit radě, aby na akce 
sháněla finanční prostředky;  

Ing. Aschenbrenner – v návrhu usnesení je uvedeno, že akce se provedou za předpokladu 
získání dotací; 

 
RSDr. Ing. Kvit – soukromý vlastník údajně nabídl prostory na zřízení třídy mateřské školy 

pro 20 dětí, jaké jsou bližší podmínky? 
Ing. Brousek -  v našem MO máme převis požadavků na umístění dětí do mateřských škol, 

proto se snažíme získávat další možnosti. Majitel nového domu v Sušické 
ulici (naproti trolejbusové zastávce) nabídl pronájem volného prostoru na 
zřízení třídy mateřské školy. Jednalo by se o odloučené pracoviště 21. MŠ. 
Prostory posoudil projektant, zpracoval objemovou studii, ze které však 
vyplynulo, že by se úprava prostoru na zřízení třídy mateřské školy finančně 
nevyplatila. Další možností by bylo využít volné prostory ve 20. ZŠ, Brojova 
ul. Tyto prostory jsou dispozičně nevhodně řešené, následná úprava by byla 
také velmi drahá. Třetí možností je návrh na použití modulového systému.   
O této nabídce bude s firmou teprve jednáno, o výsledku budou zastupitelé 
informováni;  

 
Ing. Náhlík -  vrací se ještě ke svému dotazu. Domnívá se, že zastupitelstvo může vyslovit 

souhlas s podáním žádostí o dotace, ale ne schvalovat plán, který není 
podložený finančními prostředky; 

Ing. Aschenbrenner – realizace plánu investic je podmíněna získáním dotací, což je v návrhu 
usnesení uvedeno; 

Ing. Brousek -  obdobná situace byla i v předchozím materiálu, kdy byly schváleny 
investiční akce uvedené v části C., které se budou realizovat v případě 
získání finančních prostředků; 

 
Mgr. Levorová - co je to modulová školka, lze kontejnery převést a použít i na něco jiného? 

Bude se realizovat modulová školka v případě získání finančních prostředků? 
Ing. Brousek -  jedná se o kontejnerový systém, po jednání s firmou dá podrobnější 

informace; 
Ing. Aschenbrenner – na modulovou školku je možno použít i peníze na projektovou 

dokumentaci; 
 
Bc. Lokajíček - poukázal na formální chyby v návrhu usnesení, v bodě II. má být 

„schvaluje“; 
Ing. Aschenbrenner – souhlasí, návrh bude opraven; 
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 Následovalo hlasování o upraveném návrhu usnesení: pro 22, proti 0, zdržel se 1,            
3 zastupitelé nehlasovali.  
Mgr. Levorová – hlasování bylo zmatečné, nestihla jej, proto žádá  o jeho opakování. 
Opakované hlasování o návrhu: pro 25, proti 0, zdržel se 1. Usnesení č. 3/2012 bylo 
schváleno 25 hlasy.  
 
ad 7. a) 
  1. místostarosta MO předložil návrh rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO 
Plzeň 2 – Slovany roku 2012 – RO č. 2/2012. Jednalo se o navýšení financování a navýšení 
výdajů na Božkovský ostrov – pěší stezky a revitalizace zeleně, v celkovém objemu 4.407 tis. 
Kč. Na tento projekt jsou podány žádosti o podporu z OPŽP a ROP, k náhradě dotované části 
způsobilých výdajů dojde až zpětně.  
  Materiál byl předem projednán ve Finančním výboru ZMO P2 a v Radě městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany. Zastupitelé k němu neměli žádné dotazy, usnesení č. 4/2012 
schválili 25 hlasy, 1 zastupitel se hlasování zdržel.  
 
ad 8. 
  Mgr. Fluxa dále předložil návrh na svěření pozemků na Božkovském ostrově, v případě 
jejich nabytí do majetku města Plzně, do trvalé správy Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 
přílohou č. 3 Statutu města Plzně. Jednalo se o pozemky: č. parc. 255/2 (ostatní plocha, 
sportoviště a rekreační plocha) o výměře 3513 m2, č. parc. 1387/1 (vodní plocha, koryto 
vodního toku umělé) o výměře 6699 m2, č. parc. 1188 a č. parc. 1189 (ostatní plocha, 
neplodná plocha) o výměře 984 m2 a 286 m2, část č. parc. 255/10 (ostatní plocha, manipulační 
plocha) o výměře cca 1238 m2 z celkové výměry 1736 m2, v k. ú. Božkov. Uvedené pozemky 
budou dotčeny připravovanou výstavbou odpočinkového místa Božkovský ostrov. Návrh 
projednaly Komise pro nakládání s majetkem RMO P2 a Rada městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany, které doporučují souhlasit se svěřením pozemku č. parc. 255/2, o výměře 3513 m2 a 
části pozemku č. parc. 255/10, o výměře 1238 m2 z celkové výměry 1736 m2, k. ú. Božkov, 
na kterých se budou nacházet sportoviště. Svěření ostatních pozemků je sporné, protože na 
jejich údržbu nemá obvod potřebné finanční prostředky. Dle informace dosavadního vlastníka 
pozemků p. Czyze by pouze odbahnění bývalého mlýnského náhonu (pozemek č. parc. 
1387/1) stálo cca 2,5 mil. Kč. Materiál je předložen ve dvou variantách, a to: 
-  varianta 1: schválit svěření všech výše uvedených pozemků; 
-  varianta 2: schválit svěření pozemků č. parc. 255/2 a části pozemku č. parc. 255/10,       

u ostatních pozemků (vodní náhon) svěření neschválit; 
 
Ing. Aschenbrenner – rada nepřijala žádné usnesení ke třem pozemkům uvedeným ve variantě 

2 části „2) neschvaluje“ (vodní náhon). Tyto pozemky jsou důležité pro 
protipovodňovou ochranu, proto se domnívá, že by měly být svěřeny 
SVSmP. Navrhuje oddělené hlasování o svěření těchto problematických 
pozemků do správy obvodu; 

Hlasování: 
-  o provedení odděleného hlasování: všichni pro; 
-  o svěření problematických pozemků do správy MO P2: pro 1, proti 5, zdrželo se 20 – 

návrh nebyl přijat; 
-  o doporučení svěřit tyto pozemky do správy SVSmP: pro 9, proti 1, zdrželo se 16 – 

návrh nebyl přijat; 
-  o upraveném usnesení: varianta 2 – pouze část „schvaluje“: pro 25, proti 0, zdržel se 1 – 

návrh byl přijat; 
  Upravené usnesení č. 5/2012 bylo schváleno 25 hlasy. 
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ad 9. 
  1. místostarosta MO Mgr. Fluxa seznámil přítomné s materiálem ve věci Návrhu zadání 
Územního plánu Plzně. Kolektivní orgány městských obvodů mohou uplatnit své požadavky, 
které byl měl řešit nový územní plán, např. navrhnout park, občanské vybavení, technickou 
infrastrukturu atd. Materiál má velice široký záběr. Aktuální pro nás bude revitalizace kasáren 
Slovany, oblast Švabin. S návrhem byla seznámena Komise pro rozvoj obvodu a investiční 
činnost RMO P2. V prosinci 2011 proběhla pracovní schůzka ohledně řešení barevnosti fasád 
na MO P2, na které bylo dohodnuto doplnění „Návrhu zadání Územního plánu Plzně“            
o požadavek, aby se nový ÚP zabýval problematikou zachování a ochranou hodnot na území 
MO P2 ve smyslu studií zpracovaných Ing. arch. Fárou (Projekt regenerace sídliště Plzeň – 
Slovany a Studie barevnosti fasád Plzeň – Slovany). V tomto smyslu přijala usnesení Komise 
pro rozvoj obvodu a investiční činnost i Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.  
  Na jednání zastupitelstva byli přítomni zástupci ÚKRmP a Odboru stavebně správního 
MMP.  
 
RSDr. Ing. Kvit – v deníku Metro bylo zveřejněno, že na Slovanech je nejvyšší prašnost na 

území města Plzně, počítá se s tím v návrhu územního plánu? Je studie 
barevnosti fasád pro Slovany závazná? 

Mgr. Fluxa -  prašnost je v návrhu územního plánu zohledněna; 
Ing. arch. Králová (ÚKRmP) – územní plán nemůže řešit barevnost fasád, studie barevnosti je 

brána pouze jako podklad pro další jednání; 
 
Ing. Náhlík -  protože územní plán toto neřeší, navrhuje vyškrtnout doplnění bodu II. 

„souhlasí“ z návrhu usnesení; 
Mgr. Fluxa -  na městském obvodě je objevují různé barevné fasády, MO hledá možnost, 

jak studii barevnosti propojit s novým územním plánem a tím ochránit 
vzhled obce; 

Ing. Náhlík -  územní plán nemůže ovlivňovat vzhled fasády, může to být pouze 
doporučení pro stavební úřad, aby diskutoval s investorem; 

Mgr. Fluxa -  územní plán může vytvořit regulativ území. Pouze říkáme, aby se touto 
problematikou územní plán zabýval. Diskutovalo se o tom na komisi, radě     
i na páteční poradě předsedů klubů, kde však za KDÚ-ČSL nebyl nikdo 
přítomen;   

Ing. arch. Králová – barevnost fasád by šlo řešit prostřednictvím regulačního plánu, ale cesta 
je to poměrně komplikovaná. Územní plán vymezí území, pro které je třeba 
zpracovat podrobnější dokumentaci, např. územní studii (doporučující 
materiál) nebo regulační plán; 

 
p. Šlouf -  navrhuje oddělené hlasování o bodu II. a následně o celém návrhu usnesení; 
Ing. Náhlík -  o tom, co zákon neumožňuje, se nedá hlasovat. Poté, co bude schválen 

územní plán, mohou být zadávány další územně plánovací dokumentace, 
které však omezí práva vlastníků objektů; 

p. Andrlík -  doporučuje stáhnout tento bod z programu jednání a dopracovat jej; 
Mgr. Fluxa -  k zadání územního plánu bychom se měli vyjádřit, protože jej bude 

schvalovat Zastupitelstvo města Plzně. Souhlasí s odděleným hlasováním dle 
návrhu pana Šloufa;  
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Hlasování: 
-  o provedení odděleného hlasování: pro 19, proti 0, zdrželo se 6, p. Pokora nehlasoval – 

návrh byl přijat; 
-  o protinávrhu Ing. Náhlíka (vyškrtnout doplnění bodu II.): pro 11, proti 1, zdrželo se 14 

– návrh nebyl přijat; 
-  o původně předloženém návrhu usnesení: pro 10, proti 3, zdrželo se 11, 2 zastupitelé 

nehlasovali – návrh nebyl přijat; 
 
Ing. Sova -  konstatuje, že se nehlasovalo o návrhu Ing. Šloufa, tj. oddělené hlasování     

o bodu II.  a následně o celém návrhu usnesení; 
 
Hlasování: 
-  o zachování celého bodu II. v návrhu usnesení: pro 5, proti 9, zdrželo se 11, 1 zastupitel 

nehlasoval – návrh nebyl přijat; 
-  o upraveném návrhu usnesení (tj. v bodě II. bude vypuštěna tučná část): pro 25, proti 0, 

zdržel se 1 – návrh byl přijat; 
  Upravené usnesení č. 6/2012 bylo přijato 25 hlasy. 
 
ad 10. 
  Dalším bodem jednání byly změny územního plánu Plzeň-Švabiny projednávané 
v mimořádném režimu. Na základě jednání vedení města Plzně a Magistrátu města Plzně 
s Ministerstvem obrany ČR byly zahájeny práce na změně Územního plánu města Plzně 
v lokalitě Švabiny s tím, že bude brán zřetel hlavně na zatížení hlukem ze střelnice v Lobzích. 
Usnesením ZMP č. 528 ze dne 16.09.2010 bylo schváleno zahájení procesu změny územního 
plánu v mimořádném režimu. Na základě zpracované hlukové studie bylo zjištěno, že 
největším zdrojem hluku je broková střelba. Aby bylo možno plně využít území Švabin pro 
bydlení, byly vytipovány pozemky, kam by byla broková střelba přemístěna. Byla vybrána 
lokalita bývalého odkaliště v Božkově. Jsou zpracovány tyto varianty řešení:  
-  zachování stávajícího provozu střelnice Lobzy a využití části území pro bydlení 

s ohledem na zatížení hlukem – „malá změna“ 
-  vymístění střelnice na bývalé odkaliště v Božkově, které umožní využití stávajícího 

území Švabin v podstatě v celém rozsahu – „velká změna“  
Na obou těchto variantách lze dále pokračovat v mimořádném režimu nebo jej ukončit a řešit 
v rámci nového územního plánu. Komise pro rozvoj obvodu a investiční činnost RMO P2 a 
Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany se shodly na variantě 3, tj. zastavit práce na 
pořizování změny ÚP Plzeň-Švabiny a problematiku řešit v rámci nového územního plánu 
v rozsahu „malé změny“ plně respektující hlukové vlivy armádní střelnice Lobzy. Na páteční 
poradě klubů se došlo ke kompromisnímu řešení, a to: souhlasit s doplněnou variantou 1, tj. 
pokračovat v přípravě a projednání změny ÚP v rozsahu „malé změny“ plně respektující 
hlukové vlivy armádní střelnice Lobzy. V souvislosti s tímto omezením vyjmout 
z projednávané změny všechna území nacházející se v MO Plzeň 2 – Slovany. 
 
Ing. Náhlík -  pokud se vymístí broková střelba z Lobez na odkaliště Božkov, budeme mít 

na Slovanech 2 střelnice, protože tišší střelba v Lobzích zůstane; 
Mgr. Fluxa -  navrhujeme střelnici nepřemísťovat; 
Ing. Náhlík -  navrhuje variantu 3, je výhodnější vše řešit v rámci nového územního plánu; 
Ing. Sova -  o návrhu se diskutovalo na páteční poradě předsedů klubů. Pokud má dojít ke 

změně ÚP, tak v minimálním území. Tento návrh konzultoval s Ing. 
Baliharem, který neměl žádné námitky; 
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Následovalo hlasování: 
- o protinávrhu Ing. Náhlíka, tj. varianta 3: pro 3, proti 4, zdrželo se 19 – návrh nebyl 

přijat; 
- o původním návrhu, tj. doplněná varianta 1: pro 23, proti 0, zdrželi se 2, 1 zastupitel 

nehlasoval – návrh byl přijat; 
 Upravené usnesení č. 7/2012 bylo přijato 23 hlasy. 
 
ad 11. – ad 15.a) 
 Následovalo projednání informativních zpráv:  
Mat. MAI/3: Vyhodnocení investiční činnosti (vyjma MŠ) MO Plzeň 2 – Slovany za rok 

2011; 
 
Mat. MAI/4:  Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany v budovách 

mateřských škol za rok 2011; 
 
Mat. TAJ/4: Aktuální vývoj v záležitosti rekonstrukce objektu bývalé porodnice na domov 

pro seniory; 
  Ing. Náhlík – žádal o informaci, jaká vládní usnesení byla k tomuto tématu 

přijata. Informaci zatím nedostal, proto žádá o její předložení na příštím 
zasedání zastupitelstva v březnu 2012; 

 
Mat. MAI/6: Založení Občanského sdružení Koterov; 

  Ing. Aschenbrenner - zástupci občanského sdružení budou přizváni do Komise 
pro rozvoj okrajových částí obvodu a podporu památkových objektů a území 
RMO P2, bez hlasovacího práva; 

 
Mat. SSD/3:  Objekt areálu kasáren Světovar; 
 
Mat. KT/1: Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 12/2011 – 

01/2012; 
 
Mat. TAJ/5: Počet cizinců v Plzni 2010 – 2012;  
 
 Všechny informativní zprávy vzali zastupitelé na vědomí usnesením č. 8/2012 
jednomyslně. 
 
ad 16. 
 Předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 
předložil materiál ve věci splněných a prodlužovaných usnesení ZMO P2 za období              
od 17.11.2011 do 11.01.2012. Převážná část usnesení je splněna, nadále ve sledování zůstává 
5 usnesení s delším termínem plnění. 
 
Ing. Aschenbrenner – žádá, aby v příští předkládané zprávě bylo uváděno, komu bylo 

usnesení uloženo;  
 
 Jiné připomínky k návrhu nebyly, usnesení č. 9/2012 zastupitelé přijali 25 hlasy, Ing. et 
Ing. Nový nebyl hlasování přítomen. 
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ad 17. - různé 
Ing. Aschenbrenner – vzhledem k tomu, že je třeba se vyjádřit k návrhu vyhlášky o výherních 

hracích přístrojích, bude svoláno mimořádné zasedání zastupitelstva, a to dne 
14.02.2012 ve 14:00 hodin;  

 
p. Andrlík -   v posledním vydání Informačního zpravodaje (č. 6/2011) byla informace       

o kontrole heren provedené Komisí pro bezpečnost RMO P2. Kontrolu však 
provedl Kontrolní výbor, proto žádá o zveřejnění opravy; 

 
Ing. Náhlík -   žádá o bližší informace o materiálu „Plzeň, varianty dopravního propojení 

Švabiny-Slovany“ – ústně odpověděl Ing. Kolafa; 
 
RSDr. Ing. Kvit – od nového roku došlo k přesunu agend výplaty sociálních dávek na Úřad 

práce. Jsou zaznamenány nějaké negativní poznatky? 
Ing. Müllerová - přesun agend pro občany znamená menší pohodlí – v dopravní obslužnosti     

i rychlosti odbavení (na jednoho pracovníka ÚP připadá více žadatelů), 
občané mají menší komfort, vznikají fronty. Mrzí nás, že lidé, kteří jsou 
v tíživé sociální situaci, se dostali do problémů vzhledem k pozdějším 
termínům výplaty dávek; 

Bc. Pečenka -   s Úřadem práce jsme v kontaktu. Pracovníci zdejšího sociálního odboru se 
snaží nepříznivý dopad na občany zmírnit, občané mají na ÚMO P2 
k dispozici veškeré formuláře, jsou jim poskytovány informace a pomoc při 
vyplňování žádostí; 

 
 
ad 18. 
 Závěrem starosta MO poděkoval přítomným za účast a v 15:40 hodin zasedání ukončil.   
 
 
 
 
 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 1/2012 až 9/2012 a dále jmenovitý přehled 
hlasování členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany o jednotlivých 
usneseních. 
 
 
 
 
Zahájení: 14:00 hodin 
Ukončení: 15:40 hodin 
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Přítomni: Roman Andrlík, Lukáš Anton, Ing. Lumír Aschenbrenner, Jarmila Beránková, 
DiS., Mgr. Jan Fluxa, Jan Hlaváček, PhDr. Miroslav Hus,                            
Mgr. Pavel Janouškovec, Bc. Jan Kalián, Václav Krs, Doc. Dr. Ing. Antonín 
Kříž, RSDr. Ing. Karel Kvit, Mgr. Gabriela Levorová, Bc. Vlastimil Lokajíček, 
Vladislav Mařík, Ing. Petr Náhlík, Ing. et Ing. Miloš Nový, Pavel Pokora,  
Irena Rottová,   Václav Seitz M.Sc., Ing. Petr Sova, David Šlouf, Eva Trůková,                     
Ing. Michal Uhlíř, Ladislav Uhrin, Martin Vít; 

 
Omluven: Mgr. Petr Zíka; 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                              ………………………………… 
       Ing. Lumír Aschenbrenner                                            Mgr. Jan Fluxa  
     starosta MO Plzeň 2 – Slovany                            1. místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany 
 
 
Ověřili: 
 
 
 
 
 
……………………………………                           ………………………………… 
              Roman Andrlík                                                     RSDr. Ing. Karel Kvit 
     člen ZMO Plzeň 2 – Slovany                                       člen ZMO Plzeň 2 - Slovany 
 
 
 
V Plzni dne 30. ledna 2012 
Zpracovala: Jana Rusinová 


