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Z á p i s 
 

z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany  
ze dne 25.09.2012 

___________________________________________________________________________ 
 
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 zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  
 6.  KT/1 IZ – Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s MP, služebnou Slovany a PČR, 

obvodním oddělením Plzeň 2, za I. pololetí 2012 
 7.  KT/2 IZ – Činnost JSDH a SDH působících v MO Plzeň 2 – Slovany za I. pololetí 

2012 
 8.  EAP/1 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – červen 2012 
 9.  EAP/2 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2012 

– RO č. 12/2012 
 9. a) EAP/5 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2012 

– RO č. 14/2012 
 10.  EAP/3 Žádost o dotaci   
 11.  KT/3 Názvy nově vznikajících ulic v MO Plzeň 2 – Slovany  
 12.  TAJ/2 Novela Statutu města  
 13.  TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 5. zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 - Slovany 
 14.  MAI/1 IZ – Výpůjčka pozemků na Božkovském ostrově  
 15.  MAI/2 IZ – Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů  
 16.  SO/1 IZ – Informace z oblasti trhu práce  
 17.  EAP/6 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období           

07-09/2012 
 18.  KT/4: IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

06-09/2012 
 19.  TAJ/4 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany za období           

od 07.06.2012 do 12.09.2012 
 20.   Různé 
 
ad 1. – 4. 
 5. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany v roce 2012 zahájil starosta MO Ing. 
Aschenbrenner ve 14:00 hodin za přítomnosti 23 zastupitelů. RSDr. Ing. Kvit a Ing. et Ing. 
Nový byli z jednání omluveni, Ing. Náhlík a Bc. Kalián nebyli zahájení jednání přítomni.  
 
 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“. Ing. Aschenbrenner 
informoval přítomné o návrhu Mgr. Zíky na předložení informace o návštěvě patronátního 
města Regensburg, které se dne 07.07.2012 zúčastnil Mgr. Zíka a RSDr. Ing. Kvit. Pan 
starosta doporučil, aby informativní zpráva byla předložena písemně, v řádném termínu a 
stanovené šabloně na příštím zasedání zastupitelstva. Poté byl program jednání schválen 
jednomyslně. 
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 Ve 14:05 hodin přišel Ing. Náhlík, přítomno 24 zastupitelů. 
 
 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl: Mgr. Janouškovce, p. Uhrina       
a Doc. Dr. Ing. Kříže. O návrhu se hlasovalo, návrhová komise byla schválena 23 hlasy, Ing. 
Náhlík nehlasoval. 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: Mgr. Zíka a p. Andrlík  – schváleni jednohlasně.  
 
ad 5.  
  Starosta MO P2 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. 
 
  Ve 14:10 hodin přišel Bc. Kalián, přítomno 25 zastupitelů. 
 
Diskuse zastupitelů: 
 
Mgr. Zíka -  k usnesení ZMP č. 390 (žádost o podporu z ROP Jihozápad pro projekt 

„Greenways – cyklostezka přes božkovský ostrov“) – v tisku proběhly 
informace, že náš městský obvod požádal o dotaci v rozporu s městem. 
Mění se vztah mezi MO a městem při nárokování financí na investice? 

  Další dotaz: Jak vypadá současná situace na Americké ul. z hlediska 
referenda? 

Ing. Aschenbrenner – „greenways“: město nezařadilo tento projekt do souboru staveb, na 
které bude podána žádost o dotaci z 23. výzvy ROP Jihozápad. Ve 
stanovisku ředitele Útvaru koordinace evropských projektů města Plzně je 
však uvedeno, že nic nebrání tomu, aby MO Plzeň 2 – Slovany podal svoji 
vlastní žádost jen na tuto stavbu. Náš návrh prošel Radou města Plzně a 
následně při 2. hlasování byl schválen i Zastupitelstvem města Plzně; 

  referendum: v této záležitosti bylo svoláno mimořádné zasedání 
Zastupitelstva města Plzně dne 17.09.2012, na kterém nebylo vyhlášení 
referenda schváleno;  

 
  Další dotazy k tomuto bodu zastupitelé neměli, usnesení č. 37/2012 přijali všemi hlasy.  
 
ad 6.  
 1. místostarosta Mgr. Fluxa předložil informativní zprávu „Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – 
Slovany s Městskou policií, služebnou Slovany a Policií ČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za 
I. pololetí 2012“. S účinností od 01.07.2012 byl do funkce velitele MP, služebny Slovany, 
jmenován str. Tomáš Petřík, který se zastupitelům stručně představil. 
 
Mgr. Zíka -  dotkla se alkoholová aféra i našeho městského obvodu?  
  A dále - spolupracuje policie se školami a připravuje nějaké akce pro  
  mládež?  
p. Černý -  PČR provádí kontroly na prodej stáčeného alkoholu, do včerejšího dne 

nebyly zjištěny žádné závady. Akce pro děti pravidelně probíhají 
v součinnosti s jednotlivými školami;  
 

p. Pokora - na MO stále vznikají černé skládky. Zaznamenal, že v brzkých ranních 
hodinách dochází k vybírání papíru z kontejnerů na separovaný odpad. Byl 
už někdo chycen a pokutován? 
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p. Petřík -  vznik černých skládek je monitorován pravidelně. V uplynulém období bylo 
řešeno 11 přestupků, které se týkaly černých skládek. Většinou byla uložena 
pokuta, která však nebyla na místě zaplacena, neboť se převážně jednalo       
o bezdomovce nebo občany ze slabších sociálních skupin; 

 
Ing. Sova -  zmíněných 11 případů se týkalo černých skládek u kontejnerových stání 

nebo to byly skládky např. v okrajových částech obvodu? 
p. Petřík - ze 70 % se jednalo o odpad vyházený v okolí kontejnerů. Případy se snaží 

předávat na ÚMO k přestupkovému řízení, kde je možno uložit větší sankce 
než blokové pokuty; 

p. Černý -  byla postižena 1 osoba za výtržnictví a poškozování cizích věcí (zapalování 
kontejnerů); 

 
 Usnesením č. 38/2012 vzali zastupitelé informativní zprávu na vědomí jednomyslně. 
 
ad 7. 
 Dále byla předložena informativní zpráva „Činnost JSDH a SDH působících v MO 
Plzeň 2 – Slovany za I. pololetí 2012“. Přítomen byl pan Jůzek, velitel JSDH Koterov. 
Zastupitelé neměli k materiálu žádné dotazy, usnesením č. 39/2012 jej vzali na vědomí všemi 
hlasy. 
 
ad 8. 
  Mgr. Fluxa seznámil přítomné s rozborem hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden 
– červen 2012. Součástí materiálu byl i přehled rozpočtových opatření schválených RMO P2 
a ZMO P2 k 30.06.2012. Příjmy byly plněny na 50,21 % a výdaje čerpány na 43,35 % 
k rozpočtu upravenému. Čerpání investičních akcí je na 44,61 % k rozpočtu upravenému. 
Materiál byl předem kladně projednán ve Finančním výboru ZMO P2 i v Radě městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany. 
  Ani zastupitelé k němu neměli připomínky a usnesením č. 40/2012 rozbor hospodaření 
MO Plzeň 2 – Slovany za leden – červen 2012 schválili jednohlasně. 
 
ad 9. 
  Následoval návrh rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 
roku 2012 – RO č. 12/2012. Jednalo se o navýšení financování, změny v příjmové a výdajové 
části v celkovém objemu 5.692 tis. Kč. V rozpočtovém opatření je zahrnuto např. přijetí státní 
dotace na výkon agendy SPOD, změna systému zpoplatňování příjmů z oblasti hazardu, 
zapojení prostředků na spolufinancování akce „Obnova Koterovské návsi“ a na péči                
o veřejnou zeleň a úklid komunikací. Provedením rozpočtového opatření budou příjmy a 
výdaje MO P2 v souladu s potřebami jednotlivých správců rozpočtové skladby. Rovněž tento 
materiál projednal Finanční výbor ZMO P2 i Rada městského obvodu Plzeň 2 –Slovany.  
  K návrhu nebyly dotazy, usnesením č. 41/2012 zastupitelé schválili uvedené rozpočtové 
opatření takto: pro 23, proti 0, zdržel se 1(p. Mařík), nehlasoval 1 (Bc. Lokajíček).  
 
ad 9.a) 
  Také další materiál se týkal rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 -  
Slovany roku 2012 – RO č. 14/2012. Jednalo se o navýšení financování a výdajové části 
rozpočtu o 26 tis. Kč na předfinancování akce „Obnova historické části obce Plzeň-Koterov“.  
  Ani k tomuto materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 42/2012 zastupitelé schválili 
rozpočtové opatření 24 hlasy, Ing. Náhlík nehlasoval. 
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ad 10. 
  Sdružení pro obnovu památek v Rokycanech a okolí, IČO: 18243231, požádalo             
o poskytnutí dotace ve výši 82 tis. Kč na obnovu barokního kostelíku U Ježíška – výmalbu 
starší části s nástropními malbami F. J. Luxe. Žádost předem projednaly Komise pro rozvoj 
okrajových částí obvodu a podporu památkových objektů a území, Finanční výbor a následně 
Rada MO Plzeň 2 – Slovany, které doporučily poskytnutí dotace v plné výši.  
  Usnesením č. 43/2012 zastupitelé schválili poskytnutí zmíněné dotace 24 hlasy, Mgr. 
Zíka se hlasování zdržel.  
 
ad 11. 
  Mgr. Fluxa dále předložil materiál ve věci názvu nově vznikajících ulic v MO Plzeň 2 – 
Slovany v souvislosti s novou zástavbou rodinných domů. Jedná se o území: 
-  v k. ú. Plzeň, nová slepá ulice po levé straně ulice Cyklistická směrem k ulici Liliová – 
  návrh názvu ulice Pod Dubem; 
-  v k. ú. Božkov, nová slepá ulice po pravé straně ulice K Bukové – návrh názvu ulice 
  Nad Roklí;  
  
  Návrh kladně projednala Komise pro rozvoj okrajových částí obvodu a podporu 
památkových objektů a území i Rada městského obvodu. Názvy byly rovněž konzultovány 
s odborem stavebně správním MMP, který potvrdil, že shodný název se v městě Plzni 
nevyskytuje a tudíž nemá k těmto názvům výhrady.  
  Usnesením č. 44/2012 zastupitelé schválili nové názvy ulic 23 hlasy, Ing. Náhlík            
a p. Uhrin nehlasovali. 
 
ad 12. 
  Starosta MO P2 předložil návrh novely Statutu města. Návrh zaslal k připomínkování 
odbor právní a legislativní MMP, a to jak návrh textu změnové vyhlášky včetně důvodové 
zprávy, tak i stávající znění statutu, v němž jsou navrhované změny uvedeny formou revizí 
textu. Městské obvody mají na připomínkování novely lhůtu 60 dnů, poté bude návrh 
předložen k projednání Komisi RMP pro statut a integraci obcí a Právní komisi RMP. Rada 
města Plzně by měla návrh projednat na svém zasedání dne 27.09.2012 a ZMP poté dne 
11.10.2012. Účinnost nového znění Statutu bude od 01.11.2012.  
 
  Byly předloženy tyto připomínky k novele Statutu: 

• k bodu 6. – Článek 28a odst. 5 písmeno h) ve znění: 
  dotace ze státního rozpočtu, z fondu Evropské unie, z Národního fondu, popřípadě 
  z jiných zdrojů ze zahraničí, ze státních fondů a z rozpočtu kraje 

• k bodu 7. – Článek 28a odst. 7 písmeno a) doplnit bod 3. ve znění: 
  podíl na celkových příjmech z loterií a jiných podobných her dle zvláštního zákona, 

a to ve výši 90 % celkových příjmů z přístrojů umístěných na území 
jednotlivých obvodů  

• k bodu 11. – Článek 31 týkající se kompetencí v oblasti nebytových prostorů ve 
vlastnictví města navrhujeme ponechat původní znění 

• k bodu 32. – ponechat v příloze č. 7 čl. 14 odst. 6 – Plní úkoly pověřeného 
obecního úřadu a obce na úseku evidence obyvatel vyjma zpracovávání souhrnných 
údajů pro ministerstvo vnitra a ohlašování úředních změn názvů městských obvodů, 
ulic a čísel popisných 
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Bc. Lokajíček -  k bodu 7. - je navrhováno upravit statut tak, aby obvody dostávaly 90 % 
    celkových příjmů z přístrojů umístěných na území jednotlivých obvodů. 
    Tato skutečnost by se musela zapracovat do rozpočtu města a městských 
    obvodů. Z čeho by se částka počítala? 
Ing. Aschenbrenner – vycházelo by se z očekávané skutečnosti roku 2012. K částce se 

dospělo dohodou starostů s ekonomickým náměstkem primátora; 
 
Mgr. Zíka -   nový statut bude znamenat posílení městských obvodů nebo bude úloha 

obvodů slábnout? 
Ing. Aschenbrenner – pokud bude schválena zmíněná částka 90 %, znamenalo by to 

minimálně uchování současného stavu rozpočtu; 
 
Bc. Lokajíček -  nyní obvody dostávají 100 % příjmů z výherních hracích přístrojů 

umístěných na území obvodu. Pokud bude schválena výše 90 %, co se stane 
se zbylými 10 %? 

Ing. Aschenbrenner – tyto finance zůstanou ve fondu vedení města a využijí se např. do 
oblasti sportu apod.; 

 
Bc. Lokajíček -  Ekonomický úřad MMP nemá příjem z hazardu rozdělený podle obvodů. 

Jak zjistí, jaká částka připadne na konkrétní obvod? 
Ing. Aschenbrenner – podíl na sdílených daních máme zafixovaný. Firmy provozující výherní 

hrací přístroje posílají na obvod informace, kolik finančních prostředků 
vybraly a kde jsou jednotlivé automaty umístěny; 

 
 Po ukončení diskuse zastupitelé přijali v této věci usnesení č. 45/2012 takto: pro 22,   
proti 0, zdrželi se 3 (p. Andrlík, p. Anton, pí Beránková). 
 
ad 13. – ad 18. 
  Následovalo projednání informativních zpráv: 
a)  Mat. MAI/1: Výpůjčka pozemků na Božkovském ostrově;  
 Mgr. Zíka – v materiálu je uvedený časový harmonogram, kdy bude hřiště využívat 

Ragby Klub Plzeň (středa: 15 – 21 hod., pátek: 15 – 21 hod., neděle: 10 – 20 
hod.). Domnívá se, že pronájem v neděli není vhodný, protože bude 
kolidovat se zájmem veřejnosti;  

 Mgr. Fluxa – obvod vyšel vstříc požadavku klubu. Po nějaké době (např. k 30.06.2013) 
vyhodnotíme, jak je hřiště využíváno. Pokud navržený způsob nebude 
vyhovovat, bude harmonogram přehodnocen; 

 
 Jiné dotazy k této informativní zprávě nebyly, zastupitelé ji vzali na vědomí usnesením 

č. 46/2012 24 hlasy, Ing. Náhlík nehlasoval.   
 
b)  Mat. MAI/2: Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů;  
  Mgr. Zíka – k bodu č. 11, tj. podzemní kontejnerová stání na separovaný odpad: kde se 

  předpokládá umístění kontejnerových stání? 
Ing. Brousek – byly vytipovány 3 lokality, a to: Jiráskovo náměstí v oblouku 

z Habrmannovy ulice, Mikulášské náměstí vedle budovy Gymnázia a 
v Habrmannově ulici naproti bazénu. Nyní máme hotový projekt, výzva 
k podání žádosti o dotaci bude vyhlášena v polovině prosince; 
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p. Pokora – jakou formou se kontejnery budou vyvážet? 
Ing. Brousek – kontejnery budou podzemní, na povrchu bude umístěna pouze násypka. 

Přijede vůz, který kontejner celý zvedne, vysype jej a pak jej vrátí zpět pod 
zem. Tento systém funguje už i v jiných městech v republice; 

 
Ing. Náhlík – jedno stanoviště má být umístěno přímo u vjezdu na parkoviště u bazénu. 

Společenství vlastníků jednotek z této oblasti žádá, zda by bylo možné 
stanoviště kontejnerů přesunout; 

Ing. Aschenbrenner – odbor MaI bude společenství vlastníků kontaktovat a tuto 
záležitost s ním projedná; 

 
Ing. Sova -  jedná se s Plzeňskými komunálními službami o spolupráci nebo 

spolufinancování? MO 1 a MO 3 již s PKS jednaly, proč se nepostupuje 
hromadně? 

Ing. Brousek – samozřejmě, že chceme postupovat v kontextu s ostatními obvody. Náš 
obvod je na tuto akci nejlépe připraven – máme projekt a vytipované 
lokality. Pokud je mu známo, ostatní obvody ještě projekty nemají. Žádost  
o dotaci bude možno podat až po vypsání výzvy v prosinci letošního roku; 

 
Bc. Lokajíček – jaký bude finanční objem této investice? 
Ing. Brousek – podle projektové dokumentace se jedná o 3 miliony Kč za všechny          

3 lokality. Spoluúčast Operačního programu životního prostředí zatím není 
známa; 

 
Po ukončení diskuse zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí usnesením            
č. 47/2012 takto: pro 23,  proti 0, zdržel se 1 (Mgr. Zíka), nehlasoval 1 zastupitel (Ing. 
Náhlík). 

 
c)  Mat. SO/1: Informace z oblasti trhu práce;   
  Mgr. Zíka – je ve městě Plzni evidován nárůst počtu cizinců nebo se jedná o setrvalý 

 stav? Jaká je situace na ubytovnách? Dalo by se zjistit, jaký je pohyb 
 cizinců? 

  PhDr. Hus – obecně je možno říci, že se jedná o setrvalý stav. Situace ve městě se příliš 
 nemění. Na ubytovnách je ubytováno minimum cizinců, protože tam 
 funguje zvláštní režim, který jim příliš nevyhovuje. Proto jsou cizinci 
 většinou ubytovaní v soukromých objektech; 

  pí Rottová – předložené údaje byly získány z evidence Úřadu práce ČR, Krajské 
 pobočky v Plzni. Další podrobnosti lze získat na webových stránkách 
 MPSV; 

  
d)   Mat. EAP/6: Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 07/2012 – 
  09/2012; 
 
e)  Mat. KT/4: Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 06/2012 – 

 09/2012; 
 
Informativní zprávy SO/1, EAP/6 a KT/4 zastupitelé vzali na vědomí usnesením č. 48/2012 
jednomyslně. 
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ad 19. 
  Předseda Kontrolního výboru ZMO P2 informoval přítomné o plnění usnesení 
Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 07.06.2012 do 12.09.2012. 
Ve sledovaném období bylo splněno 6 usnesení. V případě usnesení č. 26/2012-III. (provést 
rozpočtové změny dle schváleného RO č. 10/2012) vedoucí odboru Ekonomického a 
poplatkového požádal o prodloužení termínu plnění do 30.09.2012. Nadále ve sledování 
zůstává tedy 8 usnesení s delším termínem plnění.  
  K materiálu nebyly připomínky, usnesení č. 49/2012 zastupitelé přijali jednomyslně.  
 
ad 20. – různé 
Mgr. Zíka - zmínil se o návštěvě patronátního města Regensburgu v červenci letošního 

roku. Současně upozornil na článek Mgr. Fluxy ohledně služebních cest 
představitelů kraje;  

Mgr. Fluxa -  v článku byl kritizován masový výjezd krajských představitelů do ciziny. 
Městský obvod služební cesty v takovém rozsahu z úsporných důvodů 
nedělá ani do budoucna neplánuje. Reprezentovat kraj a město by měli jeho 
nejvyšší zástupci, tedy hejtman a primátor; 

 
Ing. Náhlík - na Finančním výboru se diskutovalo o cyklostezkách. Navrhuje, aby na kraj 

byl odevzdán pouze jeden projekt, protože má obavu, že město bude 
prosazovat pouze svůj projekt; 

Ing. Sova -  projekt „cyklostezka přes božkovský ostrov“ nikdo nezpochybňuje. Avšak 
když náš projekt uspěje a celoměstský ne, jak na to budou hledět ostatní 
obvody a město? Celoměstské projekty by měly být koordinovány s návrhy 
jednotlivých obvodů; 

Ing. Brousek -  v této věci proběhlo jednání na ÚKEP, kde byl náš projekt podpořen, 
nevešel se však do celkového objemu finančních prostředků. Dle čerstvých 
informací byl náš projekt dne 24.09.2012 podpořen radou kraje; 

 
 
 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto na závěr p. starosta poděkoval přítomným za 
účast a v 15:15 hodin zasedání ukončil.   
 
 
 
 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 37/2012 až 49/2012 a dále jmenovitý přehled 
hlasování členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany o jednotlivých 
usneseních. 
 
 
 
Zahájení: 14:00 hodin 
Ukončení: 15:15 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, Mgr. Gabriela Levorová, Bc. Vlastimil Lokajíček, Vladislav Mařík,              
Ing. Petr Náhlík, Pavel Pokora,  Irena Rottová,   Václav Seitz M.Sc.,             
Ing. Petr Sova, Bc. David Šlouf, Eva Trůková, Ing. Michal Uhlíř,           
Ladislav Uhrin, Martin Vít, Mgr. Petr Zíka; 

Omluveni: RSDr. Ing. Karel Kvit, Ing. et Ing. Nový; 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                              ………………………………… 
       Ing. Lumír Aschenbrenner                                            Mgr. Jan Fluxa  
     starosta MO Plzeň 2 – Slovany                            1. místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany 
 
Ověřili: 
 
 
 
 
 
……………………………………                           ………………………………… 
              Roman Andrlík                                                         Mgr. Petr Zíka  
     člen ZMO Plzeň 2 – Slovany                                       člen ZMO Plzeň 2 - Slovany 
 
V Plzni dne 01. října 2012 
Zpracovala: Jana Rusinová 


