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Z á p i s 
 

z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany  
ze dne 27.03.2012 

___________________________________________________________________________ 
 
Program: 
 1.   Zahájení  
 2.   Schválení programu jednání 
 3.   Volba návrhové komise 
 4.   Stanovení ověřovatelů zápisu 
 5.  TAJ/1 Činnost RMO P2 a orgánů města Plzně od posledního řádného zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  
 6.  EAP/1 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – prosinec 2011 
 7.  EAP/2 Finanční vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2011 
 8.  EAP/7 Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za období 

roku 2011 
 9.  EAP/3 Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2011 a rozpočet účelových fondů na rok 2012 
 10.  EAP/4 Zapojení FRR MO P2 – nečerpané prostředky v roce 2011, schválená 

blokace usnesením ZMO P2 č. 45/2011 ze dne 29.11.2011 
 11.  EAP/5 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2012 

– RO č. 5/2012 
 12.  SSD/1 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
 13.  TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 3. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

v roce 2012 
 14.  MAI/1 IZ: Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů 
 15.  MAI/2 IZ: Výstavba nové mateřské školy v lokalitě u bazénu na Slovanech 
 16.  MAI/3 IZ: Aktuální vývoj v záležitosti rekonstrukce objektu bývalé porodnice na 

domov pro seniory 
 17.  SO/1 IZ: Informace z oblasti trhu práce a z oblasti integrace cizinců a 

národnostních menšin v Plzni 
 18.  KT/1 IZ: Činnost JSDH a SDH působících v MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2011 
 19.  KT/2 IZ: Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií Plzeň, služebnou 

Slovany a Policií ČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2011 
 20.  EAP/6 IZ: Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 12/2011 – 

03/2012 
 21.  KT/3 IZ: Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 02/2012 

– 03/2012 
 22.  TAJ/3 IZ: Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany za období      

od 12.01.2012 do 14.03.2012 
 23.   Různé 
 
 
ad 1. – 4. 
 3. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany v roce 2012 zahájil starosta MO Ing. 
Aschenbrenner ve 14:00 hodin za přítomnosti 24 zastupitelů. Doc. Dr. Ing. Kříž a Ing. Uhlíř 
byli z jednání omluveni, Ing. Náhlík nebyl zahájení jednání přítomen.  
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 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“. Mgr. Zíka navrhl, 
aby bod 15, tj. „IZ: Výstavba nové mateřské školy v lokalitě u bazénu na Slovanech“, byl 
přesunut z informativních zpráv a zařazen jako samostatný bod programu. O návrhu se 
hlasovalo: pro 9, proti 9, zdrželo se 6 – návrh nebyl přijat. Následovalo hlasování o původně 
předloženém programu jednání: pro 24, proti 0, zdrželo se 0 – schváleno jednomyslně. 
 
 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl: Mgr. Levorovou, Ing. Sovu a 
Mgr. Janouškovce. O návrhu se hlasovalo, návrhová komise byla schválena všemi hlasy. 
Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Andrlík a p. RSDr. Ing. Kvit – schváleni 23 hlasy, pan 
Hlaváček nehlasoval. 
 
ad 5.  
  Starosta MO P2 informoval přítomné o činnosti Rady městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany a orgánů města Plzně od posledního řádného zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany. 
Zastupitelé písemně obdrželi přehled vybraných usnesení RMP a ZMP. 
 
Diskuse zastupitelů: 
Ing. Aschenbrenner – zastupitelé obdrželi „na stůl“ pozvánku na seminář k obecně závazné 

vyhlášce o omezení hazardu na území města Plzně, pořádaný pod záštitou 
člena RMP Bc. Houdka, který se bude konat dne 04.04.2012 v 16:00 hodin 
na MMP, ve sněmovním sále. Dále informuje, že dne 24.04. proběhne 
v hotelu Primavera představení projektu „dostavba světovarských kasáren“ a 
současně se bude diskutovat o možnostech výstavby nové mateřské školy. 
Všichni zastupitelé dostanou pozvánky, následně žádá o potvrzení účasti 
z důvodu naplánování občerstvení; 

 
Ing. Sova -  k usnesení ZMP č. 103 (zajištění financování pro projekt obnovy historické 

části obce Plzeň – Koterov s finanční účastí z ROP JZ) – na akci jsme 
získali dotaci, žádá o bližší vysvětlení financování; 

Ing. Aschenbrenner – celkové náklady akce v předpokládané výši 37.626 tis. Kč budou 
hrazeny takto:   

  předfinancování z rozpočtu MMP (dotace ROP) 27.606 tis. Kč 
  spolufinancování z rozpočtu MMP 7.520 tis. Kč 
  spolufinancování z rozpočtu Slovany 2.500 tis. Kč 
  Je zpracován harmonogram realizace této akce, bude zaslán všem členům 

ZMO P2; 
 
Ing. Sova -  ještě k usnesení ZMP č. 103 – obvod se bude podílet na spolufinancování 

akce, plánuje se rozpočtová změna, z čeho budou prostředky čerpány? 
Ing. Aschenbrenner – pravděpodobně se použije 2.500 tis. Kč z FRR, které jsou nyní 

plánovány na novou mateřskou školu; 
 
  Další dotazy k tomuto bodu zastupitelé neměli, usnesení č. 11/2012 přijali všemi hlasy.  
 
ad 6.  
 1. místostarosta MO P2 předložil rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – 
prosinec 2011. Součástí materiálu byl i přehled rozpočtových opatření schválených RMO P2 a 
ZMO P2 k 31.12.2011. Příjmy byly splněny na 101,18 % a výdaje čerpány na 92,82 % 
k rozpočtu upravenému. Celkový hospodářský výsledek za rok 2011 činí + 10.492 tis. Kč.  
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 Materiál byl předem projednán ve Finančním výboru ZMO P2 a v Radě MO Plzeň 2 – 
Slovany. 
 
Ing. et Ing. Nový – Finanční výbor jednomyslně souhlasil s předloženým rozborem 

hospodaření a doporučil jej zastupitelstvu ke schválení; 
 
 K návrhu nebyly připomínky, usnesením č. 12/2012 zastupitelé schválili rozbor 
hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – prosinec 2011 jednomyslně. 
 
ad 7. 
   Dalším bodem jednání bylo finanční vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2011. 
Výsledek hospodaření MO P2 byl zveřejněn na úřední desce ode dne 07.03.2012 na dobu 
nejméně 15-ti dnů. Hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany skončilo za rok 2011, po provedeném 
finančním vypřádání s MMP, přebytkem ve výši 10 491 703,38 Kč a hospodaření 12-ti MŠ, 
příspěvkových organizací MO P2, skončilo za rok 2011, po provedeném finančním vypřádání 
s MO P2, zlepšeným hospodářským výsledkem v celkové výši 1 064 094,93 Kč. Také tento 
materiál předem kladně projednal Finanční výbor ZMO P2 i Rada městského obvodu Plzeň 2 
- Slovany.  
 
Mgr. Zíka -  součástí materiálu je příloha č. 2 – finanční vypořádání příspěvkových 

organizací za rok 2011. Jaká jsou pravidla rozdělování prostředků do Fondu 
odměn a Fondu rezerv?  

Ing. Němec -  hospodaření příspěvkových organizací se řídí zákonem č. 250/2000 Sb.,                    
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších 
předpisů. Do Fondu odměn lze přidělit prostředky až do výše 80 % 
zlepšeného hospodářského výsledku, zbytek pak přijde do Fondu rezerv. 
Průměrně přijde do Fondu odměn 45 % prostředků. Fond rezerv je používán 
hlavně v případě zhoršeného hospodaření k pokrytí ztráty;  

 
RSDr. Ing. Kvit – pokud ve Fondu rezerv zůstanou ke konci roku prostředky, na co se 

použijí? 
Ing. Němec -  o tom si rozhodne příslušná mateřská škola, protože příspěvkové organizace 

hospodaří samostatně. Městský obvod, jako zřizovatel, nemá právo si 
zbývající prostředky stáhnout zpět; 

 
  Usnesením č. 13/2012 zastupitelé jednohlasně schválili finanční vypořádání MO Plzeň 
2 – Slovany za rok 2011 za podmínky, že bude v souladu se zněním usnesení ZMP o 
schválení závěrečného účtu města Plzně za rok 2011. 
 
ad 8. 
  Zastupitelé obdrželi „na stůl“ zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 
města Plzně za období roku 2011. 1. místostarosta MO Mgr. Fluxa uvedl, že zpráva byla 
doručena v elektronické podobě dne 21.03.2012. Přezkum hospodaření se prováděl na všech 
pracovištích Statutárního města Plzně, předloženy jsou však pouze údaje týkající se MO Plzeň 
2 – Slovany, tj. pracovní úsek č. 12. Kompletní zpráva je k dispozici k nahlédnutí. V závěru 
zprávy je uvedeno, že při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky méně 
závažného charakteru, ke kterým již byly nastaveny kontrolní mechanismy, aby se zabránilo 
jejich opakování v budoucnosti. Nebyla zjištěna žádná rizika, není třeba přijímat opatření 
podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, 
a lze souhlasit s celoročním hospodařením po provedených úpravách bez výhrad.  
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Ing. et Ing. Nový – Finanční výbor na svém dnešním mimořádném jednání vzal zprávu 

auditora na vědomí; 
 
  Usnesení č. 14/2012 v této záležitosti zastupitelé přijali jednohlasně. 
 
ad 9. 
  Mgr. Fluxa dále předložil materiál týkající se stavu účelových fondů pro finančním 
vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2011 a rozpočtu účelových fondů na rok 2012. 
Účelové fondy na rok 2012 byly navrženy v této výši: 
-  Sociální fond 2 526 000,- Kč 

Slouží k potřebě zaměstnanců ÚMO P2 (např. příspěvky na stravenky, ošatné, 
důchodové připojištění, odměny k životním výročím a odchodu do starobního důchodu).   

-  Fond rezerv a rozvoje 14 644 000,- Kč 
  Na základě požadavků jednotlivých správců rozpočtu je navrženo čerpání na kapitálové 

výdaje (např. in-line dráha Božkovský ostrov, vnitroblok NGP-Lužická-Habrmannova, 
prostředky na krytí nové MŠ) a provozní výdaje (např. dary a dotace, posílení výdajů na 
úklid komunikací a péči o zeleň, odlehčovací strouha v Božkově).   

 
Ing. et Ing. Nový - materiál projednal Finanční výbor celkem 2x. Poprvé si vyžádal podrobné 

zdůvodnění k zapojení finančních prostředků z FRR (návrh rozpočtového 
opatření RO č. 6/2012), na dnešním mimořádném jednání materiál schválil a 
doporučil ZMO P2 k přijetí; 

 
Bc. Lokajíček -  k řádku č. 11 a 12 rozpočtového opatření RO č. 6/2012 (tj. navýšení na úklid 

komunikací a péče o veřejnou zeleň). Navyšuje se o dost zásadní částky, 
které souvisí s uskutečněným výběrovým řízením. Jak soutěž proběhla? 
V zákoně o veřejných zakázkách je stanoveno, že pokud nabídkové ceny 
převyšují stanovený finanční limit, má být výběrové řízení zrušeno. Ceny 
překračují limit, který byl schválený v rozpočtu, neměla být proto soutěž 
zrušena? 

Ing. Aschenbrenner – obě položky navyšujeme proto, aby se finančně pokryly práce, které 
nebyly soutěženy; 

Ing. Klečková -  jednalo se o nadlimitní zakázku, výběr byl proveden užším výběrovým 
řízením, vybíralo se dvoukolově. Výběrové řízení se skládalo z více částí, ne 
jen ze dvou položek uvedených v RO č. 6/2012. Soutěž byla vypsána téměř 
na všechny práce (čištění vybraných místních komunikací IV. třídy a 
provádění zimní údržby na těchto komunikacích, zajištění úklidu a odvozu 
komunálních odpadů, provozování košů na psí exkrementy, zajištění 
celoroční péče o veřejnou městskou zeleň a celoroční péče o zeleň 
v zahradách mateřských škol), mimo péče o vzrostlé stromy, které jsou 
specifické a mají svůj vlastní režim; 

 
RSDr. Ing. Kvit – v příloze č. 1, tj. Sociální fond, je nárůst u jednotlivých položek o cca 

100%. Co k tomu vedlo? 
Ing. Němec -  v původním schváleném rozpočtu byl pouze základní příděl do sociálního 

fondu, který tvoří 6 % ze schváleného objemu mezd na rok 2012. Nyní se 
k tomu přičetl stav po finančním vypořádání roku 2011; 
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Ing. Sova -  Ing. Klečková uvedla, že výběrové řízení bylo dvoukolové. Kolik firem bylo 
osloveno v 1. a 2. kole, jaké byly výsledky? Jak budou udržovány vzrostlé 
stromy, aby se příště nemusela dělat další rozpočtová změna?  

Ing. Klečková -  do výběrového řízení se mohl přihlásit každý zájemce. Nejdříve se přihlásilo 
9 zájemců, kteří předložili svoji kvalifikační dokumentaci, tj. jaké mají 
zařízení, aby zvládli požadovaný objem prací. Z těchto zájemců bylo 5 
vyloučeno a zbývajícím 4 oznámeno, aby poslali nabídku. Z toho nabídku 
předložili 3 uchazeči, 1 byl vyloučen, protože nesplnil stanovené podmínky 
a nakonec zůstali dva zájemci. Městský obvod je rozdělen na úseky, z toho 
úsek č. 1 a 2 zajišťuje firma ELIOD servis a úsek č. 3 a 4 firma 
Západočeské komunální služby; 

 
Bc. Lokajíček -  původní předpoklad nákladů na tyto práce byl 25 mil. Kč/rok, Ing. 

Klečková, ale na Finančním výboru hovořila o částce 20 mil. Kč/rok. Budou 
se tyto rozpočtové změny provádět i nadále? Tento způsob nepovažuje za 
transparentní. Žádá, aby na příští jednání zastupitelstva byla předložena 
informativní zpráva s podrobným rozborem; 

 
Ing. Sova -  zahrnuje tato zakázka i péči o vzrostlé stromy? Při vypsání soutěže musí být 

stanoveny podmínky. Předpokládá, že jediným kritériem byla cena zakázky. 
Proč se potom položky navyšují? Z jakého důvodu byl uchazeč vyřazen ve 
2. kole? 

Ing. Klečková -  cena 20 mil. Kč/rok byla vypočítána z objemu prací v roce 2006. V této 
částce nebyly zahrnuty úklidy okrajových částí obvodu a odvoz 
komunálních odpadů, proto došlo k navýšení předpokládané hodnoty 
zakázky na 25 mil. Kč/rok. Stromy v soutěži zahrnuty nebyly, mají jiný 
režim údržby. Městský obvod je rozdělen na 4 úseky, na každý úsek musí 
být uzavřena zvlášť smlouva. Uchazeč, který byl vyřazen ve 2. kole, 
nepředložil návrh smlouvy v požadované formě; 

 
pí Rottová -  byli jsme si vědomi, že vypisujeme velkou soutěž, a proto byl celý průběh 

soutěže konzultován s právníkem a Úřadem na ochranu hospodářské 
soutěže; 

p. Šlouf -  průběh veřejné zakázky byl rovněž pod drobnohledem Kontrolního výboru 
ZMO P2, který při prováděných kontrolách neshledal žádné pochybení; 

Ing. Sova -  děkuje za vyčerpávající vysvětlení, o průběhu soutěže nemá žádné 
pochybnosti; 

 
  Po ukončení diskuse následovalo hlasování o navrženém usnesení: pro 16, proti 0, 
zdrželo se 8 zastupitelů. Usnesení č. 15/2012 zastupitelé přijali 16 hlasy. 
 
  V 15:00 hodin přišel Ing. Náhlík, přítomno 25 zastupitelů. 
 
ad 10. 
  Další materiál zpracovaný odborem EaP se týkal zapojení FRR MO P2 – nečerpaných 
finančních prostředků v roce 2011. Jedná se o prostředky ve výši 3.280 tis. Kč na vybudování 
in-line dráhy na Božkovském ostrově, které byly usnesením ZMO Plzeň 2 –Slovany              
č. 45/2011 z 29.11.2011 blokovány pro rok 2012.  K záležitosti se předem kladně vyjádřil 
Finanční výbor ZMO P2 i Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.  
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Ing. Sova -  financování akcí na Božkovském ostrově již probíráme poněkolikáté, tento 
bod nepodpoří; 

 
Bc. Lokajíček -  Božkovský ostrov se projednává již cca 2 roky. Nemá o investicích 

v Božkově přehled, proto žádá o zpracování a předložení podrobné 
informativní zprávy o investičních akcích v Božkově (po stránce investiční i 
ekonomické) a o akcích v ostatních částech městského obvodu; 

Ing. Aschenbrenner – informativní zpráva bude předložena na příštím zasedání zastupitelstva. 
Upozorňuje, že pokud blokované finanční prostředky nebudou do rozpočtu 
zapojeny, město nám je může odebrat. Akce in-line dráha na Božkovském 
ostrově je vysoutěžená a na její realizaci je podepsána smlouva; 

Ing. Sova -  je dobře, že peníze ve Fondu rezerv a rozvoje máme. Diskuse je o tom, zda 
neexistují jiné priority; 

Ing. Brousek -  tuto akci zastupitelstvo schválilo, je uzavřena smlouva o dílo. Pokud 
zastupitelé neschválí zapojení prostředků FRR ve výši 3.280 tis. Kč, akce se 
zastaví. Jedná se o finanční prostředky, které na této akci nebyly 
proinvestovány v loňském roce z důvodu kácení stromů; 

 
  K materiálu nebyly jiné dotazy, následovalo hlasování o předloženém návrhu: pro 16, 
proti 0, zdrželo se 9 zastupitelů. Usnesením č. 16/2012 zastupitelé 16 hlasy schválili zapojení 
prostředků FRR MO P2 do rozpočtu příslušným rozpočtovým opatřením. 
 
ad 11. 
  Následoval návrh rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 
roku 2012 – RO č. 5/2012. Jednalo se o navýšení financování, příjmů a výdajů v celkovém 
objemu 804 tis. Kč. Do rozpočtu je třeba zapracovat neinvestiční účelovou dotaci ze SR na 
výkon agendy sociálně právní ochrana dětí, na nevyplacené dávky sociální péče a finanční 
prostředky z FŽP MP na úhradu projektu „Rekonstrukce části stromořadí v ulici Božkovská“. 
Provedením tohoto rozpočtového opatření budou navýšeny příjmy i výdaje schváleného 
rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany roku 2012. 
 
Ing. et Ing. Nový – Finanční výbor ZMO P2 uvedený materiál jednohlasně doporučil ZMO P2 

ke schválení; 
 
  K návrhu nebyly dotazy, usnesením č. 17/2012 zastupitelé schválili provedení 
uvedeného rozpočtového opatření jednomyslně. 
 
ad 12. 
  Dalším bodem jednání byla žádost o půjčku z Fondu rozvoje bydlení. Jednalo se             
o částku 200.000,- Kč, která bude použita na obnovu střechy a fasády rodinného domu, vč. 
oplechování a dále na zateplení rodinného domu č. pop. 461, Jiráskova č. or. 3, 326 00 Plzeň. 
Předložená žádost byla spolu s přílohami ověřena stavebním úřadem ÚMO P2, který 
konstatoval, že splňuje všechny podmínky Vyhlášky č. 2/2001, o vytvoření a použití 
účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“.  
  Žádost 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 a usnesením č. 18/2012 jednohlasně schválili poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje 
bydlení. 
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ad 13. – ad 19. 
  Následovalo projednání informativních zpráv: 
a)  Mat. MAI/1: Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů; 
 
b)  Mat. MAI/2: Výstavba nové mateřské školy v lokalitě u bazénu na Slovanech; 

Ing. Aschenbrenner – tato problematika bude blíže představena na plánovaném semináři 
dne 24.04.2012 od 14:00 hodin v hotelu Primavera; 

 
Mgr. Zíka -  další možností, jak navýšit kapacitu v mateřských školách, je výstavba 

podnikových MŠ. Může městský obvod vstoupit v jednání s podnikateli 
v obvodě? 

Ing. Aschenbrenner – MO těžko může vstupovat do jednání s podnikatelskou sférou; 
 
Ing. Sova -  v předloženém materiálu se uvádí, že byly osloveny tři firmy k předložení 

jejich návrhu řešení montované či kontejnerové stavby. Proběhla už nějaká 
soutěž, chtěli jsme od oslovených firem ceny? 

Ing. Aschenbrenner – 1 firma sama poslala nabídku, další dvě firmy byly osloveny. 
Žádné výběrové řízení zatím neproběhlo. Kritéria budou schvalována 
komisí a následně Radou městského obvodu. Bude se jednat o otevřené 
výběrové řízení;  

Ing. Brousek – na výstavbu mateřské školy v lokalitě u bazénu máme pravomocné 
územní rozhodnutí. Součástí připravovaného výběrového řízení bude i 
projekt. Firmy byly osloveny proto, abychom si ověřili, v jaké cenové relaci 
se záměr nachází; 

Ing. Aschenbrenner – o doručených nabídkách se nebude rozhodovat. Slouží pouze 
k seznámení s možnostmi výstavby mateřské školy; 

 
c)  Mat. MAI/3: Aktuální vývoj v záležitosti rekonstrukce objektu bývalé porodnice na 

domov pro seniory; 
RSDr. Ing. Kvit – minulý týden vyšel v deníku Metro článek, že bývalá porodnice se 

opravy nedočká; 
Ing. Aschenbrenner – městský obvod v této záležitosti udělal, co mohl. Oficiální 

odpověď města měla být sdělena na poradě starostů u p. primátora, ta ale 
byla o týden odložena. Písemné sdělení p. primátora včetně komplexních 
stanovisek (MÚSS, Odboru sociálních služeb MMP, Odboru památkové 
péče MMP a Odboru investic MMP) byla doručena dne 23.03.2012. 
V dopise je mimo jiné uvedeno: „Z těchto stanovisek vyplývá, že realizace 
projektu ve Vámi sdělených termínech se jeví jako neuskutečnitelná a rizika 
spuštění projektu v tomto kontextu jako příliš veliká.“ 

 
Mgr. Fluxa – město jsme o problematice informovali již v září 2011. MO P2 zpracoval 

technicko-ekonomické posouzení rekonstrukce objektu pro účely 
vybudování zařízení pro seniory, které bylo dne 17.02.2012 projednáno 
s náměstkem primátora p. Zrzaveckým. Předpokládali jsme projednání 
záměru v Radě města Plzně dne 08.03.2012. Termín podání žádosti o dotaci 
15.03. je orientační. Pokud se žádost podá později, bude akce zařazena do 
dalšího roku. Nevíme však, zda příslušný program bude otevřen i po roce 
2013; 
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RSDr. Ing. Kvit – kdo zavinil nedodržení termínu k podání žádosti – obvod nebo 
město? 

Mgr. Fluxa – usilovali jsme o to, aby žádost předložilo město, protože obvod na to 
prostředky nemá. Podání žádosti tedy záleželo na městě; 

 
Ing. Náhlík – do Rady města Plzně nebylo za MO P2 nic předloženo; 
Ing. Aschenbrenner – vedení města bylo informováno v souladu s usnesením 

Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany č. 40/2011 ze dne 
20.09.2011;  

 
d)  Mat. SO/1: Informace z oblasti trhu práce a z oblasti integrace cizinců a národnostních 

menšin v Plzni; 
Mgr. Zíka – děkuje za předloženou zprávu. Máme informace o tom, jaká je vnitřní 

aktivita cizinců, mají nějaké kulturní nebo sportovní organizace? 
PhDr. Hus – všechny velké národnosti (Slováci, Vietnamci, Ukrajinci, Mongolové, …) 

mají své organizace, které pořádají různé akce pro děti i dospělé. 
Spolupracují s Odborem sociálních služeb MMP. Každoročně organizují 
akce, které mají za cíl přiblížit jejich etnikum českým občanům;  

 
e)  Mat. KT/1: Činnost JSDH a SDH působících v MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2011; 
 
f)  Mat. KT/2: Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií Plzeň, služebnou 

Slovany a Policií ČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2011; 
  Mgr. Zíka - má následující dotazy: 

1. Kdo určuje početní složení hlídek MP? 
2. Jaká je pracovní náplň hlídky jednočlenné, dvoučlenné a tříčlenné? 
3. Je náhrada za železniční oddělení Policie ČR? 
Dále má informace o nácviku sebeobrany pro důchodce. Osobně se 
domnívá, že by bylo účelnější vybavit důchodce pepřovými spreji; 

Ing. Aschenbrenner – je často v kontaktu s předsedou Svazu důchodců, ZO Plzeň-
Slovany, p. Egermaierem, ale informace o pořádání kurzů sebeobrany nemá. 
Na ostatní dotazy Mgr. Zíka obdrží písemnou odpověď; 

 
  Všechny uvedené informativní zprávy vzali zastupitelé na vědomí usnesením             
č. 19/2012 23 hlasy, Ing. Náhlík a Ing. Sova o návrhu nehlasovali.   
 
ad 20. 
Mat. EAP/6: Informativní zpráva Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za 
období 12/2011 – 03/2012; 
  K materiálu nebyla žádná rozprava, usnesením č. 20/2012 zastupitelé vzali 
informativní zprávu na vědomí 24 hlasy, Ing. Sova o návrhu nehlasoval.  
 
ad 21. 
Mat. KT/3: Informativní zpráva Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za 
období 02/2012 – 03/2012; 
Mgr. Levorová -  v únoru proběhla kontrola platební morálky nájemce KD Šeříková, bylo 

konstatováno, že je každoročně totožná a neuspokojivá. Už vedení 
reagovalo na provedenou kontrolu? Kontrolní výbor dále poukázal na 
problematiku pronájmu garáží především v Šeříkové ulici. Obsazenost 
garáží v této lokalitě je téměř poloviční, zřejmě z důvodu výše nájemného, 
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které se jeví vzhledem k charakteru garáží jako neúměrně vysoké. Kdo je 
majitelem garáží? 

p. Andrlík – garáže jsou v našem majetku. Problém je, že se jedná vždy o 4 garáže, které jsou 
od sebe odděleny pouze pletivem. Pokud by byly příčky vyzděné, jednalo 
by se o standardní nebytový prostor;  

Ing. Aschenbrenner – o situaci v KD Šeříková je vedení MO a ÚMO P2 informováno, přišel 
dopis od nájemce KDŠ p. Kozubka. Chceme najít takové řešení, aby 
nedošlo k uzavření kulturního domu; 

 
Mgr. Zíka -  jaký je finanční přínos z reklamních ploch? Mohl by příjem z jejich 

pronájmu nahradit příjem z výherních hracích automatů?  
Ing. Aschenbrenner – u velkých plakátovacích ploch je výše nájemného stanovena směrnicí 

města na 4.500,- Kč/m2 pohledové plochy. Pronájem ostatních 
plakátovacích ploch zajišťuje firma Rengl, která ale má uzavřenou smlouvu 
se Správou veřejného statku města Plzně, ne s obvodem; 

 
p. Anton -  Kontrolní výbor se zabýval černými výlepy, z nichž nemá městský obvod 

žádný příjem. Jedná se o různá tažná zařízení a konstrukce bez SPZ (ne        
o automobily) a nepovolený zábor pozemků; 

 
  Jiné dotazy k materiálu nebyly, usnesením č. 21/2012 zastupitelé vzali předloženou 
informativní zprávu na vědomí všemi hlasy. 
 
ad 22. 
  Předseda Kontrolního výboru ZMO P2 informoval přítomné o plnění usnesení 
Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 12.01.2012 do 14.03.2012. 
Ve sledovaném období byla splněna 4 usnesení, nadále ve sledování zůstává celkem                
8 usnesení s delším termínem plnění.  
  K materiálu nebyly připomínky, usnesení č. 22/2012 zastupitelé přijali jednomyslně.  
 
ad 23. – různé 
RSDr. Ing. Kvit – žádá o zaslání naskenovaného dopisu p. primátora ve věci budovy bývalé 

porodnice na Čapkovo náměstí. Dále zaznamenal několik podnětů od 
občanů, kteří by se rádi zúčastňovali zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany, ale 
konání zasedání od 14:00 hodin se pro ně nevyhovující. Navrhuje posunout 
začátek jednání ZMO P2 na 16:00 hodin; 

Ing. Aschenbrenner – dopis p. primátora bude zaslán všem členům ZMO P2. K času zahájení 
zasedání ZMO P2: osobně je pro zachování času 14:00 hod., ale návrh 
projedná s ostatními kolegy; 

 
Mgr. Levorová -  poukázala na situaci v Komisi pro bezpečnost RMO P2. Dříve byli členové 

komise rovněž členy jednotlivých okrsků Bezpečné město. Nyní tomu tak 
není, a proto nedochází ke zpětné vazbě. Žádá členy bezpečnostních okrsků, 
aby se zúčastňovali jednání Komise pro bezpečnost jako hosté a nebo 
navrhuje obměnit komisi tak, aby členové okrsků byli i členy komise; 

Ing. Aschenbrenner – vedení MO se bude tímto podnětem zabývat; 
 
Mgr. Zíka -  uvažuje se o posílení dopravní obslužnosti oblasti Světovaru z důvodu větší 

návštěvnosti?  
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Ing. Aschenbrenner – na ředitele EHMK 2015 p. Mgr. Froydu bude zaslán dotaz, zda počítají 
se zvýšením dopravní obslužnosti Světovaru a zda tuto problematiku již 
řešili s PMDP; 

 
p. Pokora -  p. starosta se zmiňoval o konání semináře o Světovaru a výstavbě nové 

mateřské školy dne 24.04.2012 od 14:00 hodin. Pro příště doporučuje 
seminář pořádat až od 16:00 hodin; 

 
Ing. Náhlík -  Zastupitelstvo města Plzně rozhodlo o svěření náhonu v Božkově do správy 

MO P2. Doporučuje ověřit ve Statutu, zda městské obvody mohou být 
správci vodního toku a následně informovat na příštím jednání ZMO P2; 

Ing. Aschenbrenner – informace bude předložena na červnovém zasedání ZMO P2; 
 
p. Pokora -  v jaké fázi se nachází záměr vybudování jezírka ve Škoda sport parku? 
Ing. Aschenbrenner – informace ke studii jezírka bude poskytnuta písemně; 
 
 Závěrem starosta MO poděkoval přítomným za účast a v 16:00 hodin zasedání ukončil.   
 
 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 11/2012 až 22/2012 a dále jmenovitý přehled 
hlasování členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany o jednotlivých 
usneseních. 
 
Zahájení: 14:00 hodin 
Ukončení: 16:00 hodin 
 
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, 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,                     
Ladislav Uhrin, Martin Vít, Mgr. Petr Zíka; 

Omluveni: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž, Ing. Michal Uhlíř; 
 
 
 
…………………………………..                              ………………………………… 
       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 02. dubna 2012 
Zpracovala: Jana Rusinová 


