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Z á p i s 
 

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany  
ze dne 27.11.2012 

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

od posledního zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany 
 5.   Vystoupení hosta – velitele Městské policie, služebny Slovany 
 6.  EAP/1 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – září 2012  
 7.  EAP/2 Změna Pravidel poskytování dotací a finančních darů MO Plzeň 2 – Slovany  
 8.  EAP/3 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2012 

– RO č. 16/2012 
 9.  EAP/7 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2012 

– RO č. 18/2012 
 10.  EAP/4 Účelové vázání finančních prostředků ve FRR na dokončení akce „Obnova 

historické části obce Plzeň – Koterov“, pro rok 2013 
 11.  EAP/5 Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2013, rozpočtový výhled na 

roky 2014-2016 
 12.  SSD/1 Půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
 13.  TAJ/2 Stanovení částky na úhradu části nákladů členům výborů ZMO Plzeň 2 – 

Slovany za období 06-10/2012, stanovení náhrady výdělku ušlého 
v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva  

 14.  TAJ/3 Plán jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na rok 
2013 

 15.  TAJ/4 Projednání informativních zpráv na 6. zasedání Zastupitelstva městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2012 

 16.  MAI/1 IZ – Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů 
 17.  TAJ/5 IZ – Informace o návštěvě města Regensburg  
 18.  EAP/6: IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za 11/2012 
 19.  KT/1: IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za 10/2012 
 20.  TAJ/6 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany za období           

od 13.09.2012 do 14.11.2012 
 21.   Různé 
 
ad 1. – 3. 
 6. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany v roce 2012 zahájil starosta MO Ing. 
Aschenbrenner ve 14:00 hodin za přítomnosti 22 zastupitelů, Ing. Sova byl z jednání 
omluven, Ing. Náhlík, p. Pokora, pí Rottová a Bc. Šlouf nebyli zahájení jednání přítomni.   
 
 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“. Poté byl program 
jednání schválen jednomyslně.  
 
 



 2

 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl: Mgr. Janouškovce, p. Uhrina       
a Doc. Dr. Ing. Kříže. O návrhu se hlasovalo, návrhová komise byla schválena 21 hlasy, pan 
Mařík se hlasování zdržel.  
 
Ve 14:03 hodin přišli p. Pokora a Bc. Šlouf – přítomno 24 zastupitelů.  
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Andrlík a RSDr. Ing. Kvit – schváleni 22 hlasy, 
nehlasovali 2 zastupitelé.  
 
Ve 14:05 hodin přišla pí Rottová – přítomno 25 zastupitelů. 
 
ad 4.  
  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.  
  Ing. Aschenbrenner uvedl, že dne 31.10.2012 obdržel žádost Fakultní nemocnice 
Plzeň o stanovisko k možnému bezúplatnému převodu budovy porodnice na město. Následně 
bylo doručeno vyjádření primátora města Plzně ze dne 12.11.2012, ve kterém se uvádí, že 
město Plzeň nemá dostatek financí na převzetí tohoto objektu.  
  Dále byla na ÚMO P2 doručena žádost spoluvlastníků domu Mikulášské náměstí 
440/8, ve kterém je umístěna 80. mateřská škola. Žádost byla předána k projednání orgánům 
města.  
 
Diskuse zastupitelů: 
 
Mgr. Zíka -  k usnesení RMP č. 1336 (změna názvů zastávek MHD) – je možno se 

k názvům vyjádřit nebo už byly schváleny? Doporučuje změny zveřejnit 
v Informačním zpravodaji; 

Ing. Aschenbrenner – k návrhům změn se vyjadřovala rada městského obvodu, s některými 
návrhy nesouhlasila, např. název Krejčíkova změnit na ÚMO P2. 
Zastupitelům bude zaslán seznam změn, změny budou rovněž otištěny 
v Informačním zpravodaji; 

 
Mgr. Zíka -  k usnesení ZMP č. 579 (stanovení finančního vztahu rozpočtu města 

k městským obvodům pro sestavení rozpočtu města na rok 2013 a výhledů 
v letech 2014 – 2016) – žádá o bližší informaci; 

Ing. Aschenbrenner – z města obvod obdržel návrh kritérií, ke kterému se měl vyjádřit. Dle 
tohoto návrhu by obvod dostal o 10 mil. Kč méně, než je současný stav. 
Návrh jsme proto rozporovali, následně přišla další varianta, která však byla 
pro MO ještě horší. Proběhlo několik dalších jednání, nakonec byla 
Zastupitelstvem města Plzně schválena varianta, která MO  ponechává 
stejný objem finančních prostředků, jako je v současnosti;    

 
p. Pokora -  v čem spočívá úprava božkovského náhonu? Bude zde zřízena vodní 

elektrárna? 
Ing. Aschenbrenner – usnesením ZMP č. 584 bylo schváleno poskytnutí finančních 

prostředků ve výši 750 tis. Kč z Fondu životního prostředí MP na úhradu 
projektu „1. etapa vyčištění náhonu a oprava stavidla na Božkovském 
ostrově“. Účelem akce je zprovoznění náhonu, aby se voda nerozlévala na 
ostrov. Vodní elektrárna se zde realizovat nebude; 
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p. Pokora -  pan starosta informoval přítomné, že město Plzeň odmítlo převod budovy 

bývalé porodnice z důvodu nedostatku finančních prostředků. Co bude 
s budovou dále? 

Ing. Aschenbrenner – o objekt údajně projevil zájem soukromý investor; 
 
Mgr. Zíka -  v jakých rozpočtových kapitolách se promítne snížení finančních 

prostředků? 
Ing. Aschenbrenner – ke snížení finančních prostředků nedojde, náš obvod v příštím roce 

obdrží stejnou částku jako letos, ale složenou z jiných zdrojů; 
 
Ve 14:14 hodin přišel Ing. Náhlík – přítomno 26 zastupitelů.  
 
Bc. Lokajíček -  jaké je stanovisko obvodu k nabídce spoluvlastníků na prodej objektu,        

ve kterém je umístěna 80. MŠ? 
Ing. Aschenbrenner – o budovu máme zájem. Na město byla žádost spoluvlastníků předána 

k projednání v městských orgánech. Dle jeho osobního názoru by však bylo 
výhodnější postavit novou mateřskou školu, než odkoupit tuto budovu, 
vzhledem k jejímu stavu; 

 
  Další dotazy k tomuto bodu zastupitelé neměli, usnesení č. 50/2012 přijali všemi hlasy.  
 
ad 5.  
 Následovalo vystoupení hosta – velitele Městské policie, služebny Slovany, který 
odpověděl na dotazy zastupitelů. Velitel Policie ČR, obvodního oddělení Plzeň 2, byl 
z dnešního jednání omluven.   
 
Mgr. Zíka -  sleduje Městská policie také exekuční případy?  
p. Petřík -  Městská policie exekuce nesleduje, pouze strážníci většinou 1x týdně 

doprovázejí pracovníky provádějící exekuce z důvodu jejich ostrahy; 
 
p. Pokora -  došlo ke zlepšení situace ohledně černých skládek na městském obvodě? 
p. Petřík -  za poslední měsíc se MP podařilo zjistit několik pachatelů černých skládek, 

šlo však o menší případy. Městská policie obdržela vozidlo se speciálním 
vybavením – fotopastmi, které je využíváno v rámci celého města; 

 
 Po ukončení diskuse velitel MP, služebny Slovany jednání zastupitelstva opustil, žádné 
usnesení v této věci nebylo přijato. 
 
ad 6. 
  Mgr. Fluxa seznámil přítomné s rozborem hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden 
– září 2012. Součástí materiálu byl i přehled rozpočtových opatření schválených RMO P2 a 
ZMO P2 k 30.09.2012. Příjmy jsou plněny na 76,90 % a výdaje čerpány na 50,66 % 
k rozpočtu upravenému. Materiál byl předem kladně projednán ve Finančním výboru ZMO 
P2 i v Radě městského obvodu.  
 
Ing. et Ing. Nový - Finanční výbor materiál doporučil zastupitelstvu ke schválení; 
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Mgr. Zíka -  str. 3 komentáře – navýšení kapitálových výdajů položka 6121 § 3725         
o 116 tis. Kč na zpracování PD na 3 podzemní kontejnerová stání 
k odkládání separovaných  složek komunálního odpadu – bude se akce 
realizovat? 

Mgr. Fluxa -  k realizaci dojde, pokud obdržíme dotaci z OPŽP; 
Ing. Brousek -  jsou vytipovány 3 lokality, a to Habrmannova, Jiráskovo nám. a Mikulášské 

nám. K problému došlo v Habrmannově ulici, kde se bude řešit odvolání 
vlastníků, na ostatní dvě stání bude podána žádost o dotaci v lednu 2013; 

p. Pokora -  jaké budou náklady na obsluhu těchto tří kontejnerových stání za rok? 
pí Rottová -  nedojde ke zvýšení nákladů, vyvážení bude stejné, jako v případě 

velkokapacitních kontejnerů; 
 
  Zastupitelé neměli k materiálu další dotazy, usnesením č. 51/2012 jej schválili 
jednomyslně.  
 
ad 7. 
  Další materiál předložený Mgr. Fluxou se týkal změny Pravidel poskytování dotací      
a finančních darů MO Plzeň 2 – Slovany. Dosud jsou v platnosti Pravidla schválená 
usnesením ZMO P2 č. 34/09 ze dne 29.09.2009. Tato Pravidla stanovují finanční zdroje pro 
dotace a dary v rozpočtu, a to 50 % z příjmu odvodu části výtěžku za VHP a 10 % z přebytku 
hospodaření po finančním vypořádání. S účinností od 01.01.2012 došlo ke změnám 
legislativy upravující zpoplatňování „hazardu“. Proto je v nových Pravidlech navržena změna 
ve finančních zdrojích pro dotace a dary na 5 % z podílu na příjmech z odvodu z loterií a 
jiných podobných her, místo stávajících 50 % z výtěžku. Dále je navržena úprava rozdělení 
finančních prostředků v procentech pro jednotlivé komise s ohledem na počet obdržených 
žádostí za poslední 3 roky. Z příjmů z hazardu by na dotace a dary mělo být v roce 2013 
rozpočtováno 773 tis. Kč. Materiál předem projednal Finanční výbor ZMO P2 a RMO Plzeň 2 
– Slovany.  
 
Mgr. Zíka -  nesouhlasí s navrženým procentním podílem pro jednotlivé komise. 

Předkládá protinávrh rozdělení finančních prostředků, a to:  
  Komise pro sociální věci a občanské obřady 20 % 
  Komise pro životní prostředí 10 % 
  Komise pro sport a mládež 30 % 
  Komise pro rozvoj okraj. částí a podporu pam. objektů a území 0 % 
  Komise pro výchovu a vzdělávání 35 % 
  Komise pro bezpečnost 5 % 
 
Ing. Náhlík -  dává ke zvážení možnost nabídnout majitelům statků na Koterovské návsi 

příspěvek na opravu fasád. Protože MO P2 opravuje náves, bylo by vhodné 
přispět i na jednotlivé statky. Jaký je názor radních? 

Mgr. Fluxa -  pokud by se mělo přispívat na fasády domů, jednalo by se o prostředky pro 
Komisi pro rozvoj okrajových částí obvodu a podporu památkových objektů 
a území. Znamenalo by to do této komise přidat výraznou sumu peněz; 

Ing. Aschenbrenner – navrhuje jednat s vedoucím Odboru památkové péče MMP Mgr. 
Marovičem o případné podpoře města; 
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Ing. Brousek -  upozorňuje, že pro majitele objektů na Koterovské návsi obvod realizuje 
přípojky až k jejich domům, což je pro ně velká výhoda. Je pravda, že 
fasády by bylo vhodné opravit, ale na druhé straně – obvod provádí např. 
rekonstrukce vnitrobloků, ale na údržbu soukromého majetku místních 
vlastníků nijak nepřispívá; 

Bc. Lokajíček -  město Plzeň má přímo dotační titul na opravy fasád památkových objektů; 
p. Mařík -  nejde jen o opravy fasád soukromých statků, ale i o sokolovnu. Navrhuje 

materiál stáhnout z dnešního programu jednání a znovu jej projednat 
v komisích a v radě; 

p. Andrlík -  nejdřív by se mělo jednat s vlastníky soukromých objektů, zda by měli         
o dotaci zájem; 
  

Následovalo hlasování o předložených návrzích: 
- protinávrh p. Maříka (stažení materiálu): pro 6, proti 14, zdrželo se 5, 1 zastupitel 
 nehlasoval – návrh nebyl přijat; 
- protinávrh Mgr. Zíky (procentní rozdělení fin. prostředků jednotlivým komisím): pro 3, 
 proti 20, zdrželi se 3 – návrh nebyl přijat; 
- původní návrh usnesení: pro 19, proti 2, zdrželo se 5- návrh byl přijat; 
 
  Usnesením č. 52/2012 zastupitelé 19-ti hlasy schválili  předloženou změnu Pravidel 
poskytování dotací a finančních darů MO Plzeň 2 – Slovany a zrušení usnesení ZMO P2        
č. 34/09 ze dne 29.09.2009, které stanovilo původní Pravidla.  
 
ad 8. 
  Následoval návrh rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 
roku 2012 – RO č. 16/2012. Jednalo se o změnu financování a změnu v příjmové a výdajové 
části rozpočtu v celkové výši 25.092 tis. Kč. Do rozpočtu je třeba zapracovat dotace, např. na 
výkon agendy SPOD (645 tis. Kč), na volby (880 tis. Kč), na financování projektu 
„Vnitroblok NGP-Lužická-Habrmannova“ (3.259 tis. Kč), dále dochází ke snížení 
financování u projektu „Obnova historické části obce Plzeň-Koterov“ o finanční prostředky 
předfinancované z rozpočtu města v předpokládaném objemu 26.026 tis. Kč.  
  Také tento materiál byl kladně projednán ve Finančním výboru ZMO P2 a v Radě 
městského obvodu.  
 
Mgr. Zíka -  k ř. 2 a 3 (neinvestiční dotace na volby) – navrhuje snížit počet volebních 
   místností, konkrétně ve školách, kde jsou vedle sebe 2 až 3 místnosti; 
Ing. Červený -  každý volební okrsek zahrnuje zhruba 1 tisíc občanů a musí mít 

samostatnou volební místnost. Pokud bychom požadovali změnu okrsků, 
museli bychom o tom jednat s městem v předstihu cca 1 rok před volbami; 

 
Bc. Lokajíček -  k ř. 11 (obnova historické části obce Koterov) – jak to v současné době 

vypadá s uznatelností nákladů, nedojde k zásahu do našeho rozpočtu? 
Ing. Aschenbrenner – neuznatelné náklady u této akce budou, nyní se pracuje na jejich 

vyčíslení, následně budou zastupitelé informováni; 
 
  Zastupitelé k návrhu neměli jiné dotazy a usnesení č. 53/2012 v této věci přijali 
jednohlasně. 
 
 
 



 6

ad 9. 
  Také další materiál se týkal rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 -  
Slovany roku 2012 – RO č. 18/2012. Jednalo se o změnu financování a výdajové části ve výši 
2.016 tis. Kč a o provedení průběžné řídící kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo města Plzně usnesením č. 540 ze dne 
08.11.2012 schválilo převod finančních prostředků do rozpočtu MO P2 s ohledem na plnění 
příjmů z odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.  
Po zapojení rozpočtovým opatřením budou tyto prostředky ponechány jako rezerva na 
případnou výstavbu nové mateřské školy.  
  Také tento materiál předem kladně projednal Finanční výbor ZMO P2 a Rada MO P2. 
 
RSDr. Ing. Kvit – již delší dobu se hovoří o domově pro seniory, který na Slovanech zatím 
   chybí. Uvažuje se také o jeho realizaci? 
Ing. Aschenbrenner – částka potřebná na domov pro seniory je mimo finanční možnosti 

našeho obvodu; 
p. Pokora -  je už alespoň vytipován pozemek, dle by se dům dal postavit? 
Ing. Aschenbrenner – uvažovalo se o lokalitě vedle Homolky, ale nebyla schválena příslušná 

změna územního plánu. Jiný vhodný pozemek ve vlastnictví města zatím 
Útvar koncepce a rozvoje města Plzně nenašel; 

 
   Po ukončení diskuse zastupitelé usnesením č. 54/2012 schválili provedení 
rozpočtového opatření RO č. 18/2012 takto: pro 21, proti 0, zdrželi se 4, 1 zastupitel 
nehlasoval.   
 
ad 10. 
  Následoval návrh na účelové vázání finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje 
pro odbor MaI na dokončení akce „Obnova historické části obce Plzeň – Koterov“, pro rok 
2013. Jedná se o prostředky z přebytku hospodaření MO P2 v roce 2012, ve výši 
nevyčerpaných finančních prostředků rozpočtovaných na letošní rok na spolufinancování této 
akce, která nemohla být v roce 2012 kompletně dokončena. Na spolufinancování akce bylo do 
rozpočtu MO P2 v roce 2012 zapojeno 2.500 tis. Kč.  
  Návrh byl kladně projednán Finančním výborem ZMO P2, také radní k němu neměli 
připomínky a doporučili jej Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ke schválení.  
 
Mgr. Zíka -  co znamená formulace „případné neuznatelné náklady projektu ponese MO 
   P2“? 
Mgr. Fluxa -  neuznatelné náklady jsou takové náklady, které není možno financovat 
   z dotace, a proto je bude hradit obvod; 
 
   Zastupitelé neměli k předloženému materiálu jiné dotazy a usnesením č. 55/2012 
schválili účelové vázání finančních prostředků ve FRR takto: pro 21, proti 0, zdrželi se 3, 2 
zastupitelé nehlasovali.   
 
ad 11. 
  Mgr. Fluxa dále předložil návrh rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2013 a 
rozpočtový výhled na roky 2014 až 2016. Návrh byl zveřejněn na úřední desce MO P2 ode 
dne 09.11.2012 na dobu nejméně 15-ti dnů. Byl zpracován vyrovnaný návrh rozpočtu na rok 
2013 s vazbami: příjmy (15.416 tis. Kč), výdaje (141.352 tis. Kč, z toho rozpočet Sociálního 
fondu 1.518 tis. Kč), financování (125.936 tis. Kč, z toho zálohový příděl do SF – 1.518 tis. 
Kč).  
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Součástí návrhu byl komentář a tabulky: Příloha č. 1 s podrobným výčtem příjmů a výdajů 
členěných dle jednotlivých správců rozpočtu MO P2 a Příloha č. 2 s rozpočtem Sociálního 
fondu na rok 2013. Návrh projednal Finanční výbor ZMO P2 a Rada městského obvodu. 
 
RSDr. Ing. Kvit – na str. 3 komentáře je uvedeno, že se snižují výdaje na péči o dětská hřiště; 
Ing. Brousek -  vychází se ze skutečnosti letošního roku. V roce 2012 se podařilo zlepšit stav 
   u více dětských hřišť na našem MO, proto se předpokládá, že v příštím roce 
   bude na údržbu stačit nižší částka;  
 
Bc. Lokajíček -  rozpočet je ochuzen o zásadní věc, a to budoucnost. V rozpočtu mu chybí 
   např. dům pro seniory alespoň ve fázi výhledů, projektové přípravy nebo 
   vize do budoucna. Klub ČSSD na začátku volebního období požadoval 
   přípravu této věci; 
Ing. Aschenbrenner – již při projednávání bodu ad 4. zmiňoval stanovisko města, které nemá 
   prostředky potřebné ani na financování provozu bezúplatně převedeného 
   objektu. Nicméně, pokud jde o řešení této problematiky např. výstavbou 
   nového objektu, každý občan může navrhnout lokalitu vhodnou pro změnu 
   územního plánu; 
 
  Následovalo hlasování o předloženém návrhu: pro 22, proti 0, zdrželi se 4. Zastupitelé 
schválili předložený návrh rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2013 a rozpočtový výhled 
na roky 2014 až 2016 usnesením č. 56/2012  22-ti hlasy.   
  
ad 12. 
  1. místostarosta MO P2 dále předložil žádost o půjčku z Fondu rozvoje bydlení.             
Jedná se o jednoho žadatele a celkovou částku 90 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity 
na výměnu oken rodinného domu. Předložená žádost spolu s přílohami byla stavebním 
úřadem ověřena a bylo konstatováno, že splňuje všechny podmínky Vyhlášky č. 2/2001,        
o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“.  
 
Ve 14:59 hodin odešel Bc. Kalián, přítomno 25 zastupitelů.  
 
  Žádost předem kladně projednala Komise pro rozvoj obvodu a investiční činnost i Rada 
městského obvodu. Ani zastupitelé neměli k žádosti dotazy, usnesením č. 57/2012 schválili 
poskytnutí výše uvedené půjčky z FRB jednohlasně.   
 
ad 13. 
  Dále se jednalo o návrhu na stanovení finanční částky na úhradu části nákladů členům 
výborů ZMO P2 za činnost v období červen – říjen 2012 a o stanovení náhrady výdělku 
ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům zastupitelstva. Rozdělení částek 
pro výbory zabezpečí předsedové výborů a písemný návrh předají do sekretariátu tajemnice 
v termínu do 30.11.2012. Náhrada ušlého výdělku neuvolněným členům zastupitelstva byla 
navržena ve výši 100,- Kč/hod. v rozsahu nejvýše 8 hodin denně, včetně pojistného pro 
období od 01.01.2013 do 31.12.2013.  
  K návrhu nebyly připomínky, usnesení č. 58/2012 zastupitelstvo schválilo jednomyslně 
bez rozpravy. 
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ad 14. 
  Ing. Aschenbrenner seznámil zastupitele s návrhem obsahového a časového plánu 
jednání Zastupitelstva MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2013. Předpokládá se konání 5-ti jednání 
zastupitelstva. Navržený program jednání bude vždy upřesněn podle aktuálních požadavků.  
  Usnesením č. 59/2012 zastupitelé schválili plán jednání ZMO P2 na rok 2013 24-ti 
hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.   
 
ad 15. – ad 19. 
  Následovalo projednání informativních zpráv: 
a)  Mat. MAI/1: Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů; 
 
 Zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí usnesením č. 60/2012 jednomyslně bez 

dotazů.  
 
b)  Mat. TAJ/5: Informace o návštěvě města Regensburg;  

 
Zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí usnesením č. 61/2012 23-ti hlasy,        
2 zastupitelé nehlasovali 

 
c)  Mat. EAP/6: Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za 11/2012; 
   
  Zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí usnesením č. 62/2012 jednohlasně.  
  
d)   Mat. KT/1:  Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za 10/2012;  
 
  Mgr. Zíka - navrhuje problematiku KD Šeříková projednat jako samostatný bod na 

 příštím jednání ZMO P2;  
  Ing. Aschenbrenner – na příštím jednání ZMO P2 bude předložena informativní zpráva; 
 
  Poté zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí usnesením č. 63/2012 

jednohlasně.  
 
ad 20. 
  Předseda Kontrolního výboru ZMO P2 informoval přítomné o plnění usnesení 
Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 13.09.2012 do 14.11.2012. 
Ve sledovaném období bylo splněno 8 usnesení, nadále ve sledování zůstává 7 usnesení 
s delším termínem plnění.  
  K materiálu nebyly připomínky, usnesení č. 64/2012 zastupitelé přijali 24-ti hlasy,        
1 zastupitel nehlasoval.   
 
ad 21. – různé 
Mgr. Zíka - navrhuje situaci ohledně KD Šeříková zveřejnit také v Informačním 

zpravodaji;    
 
 
 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto na závěr p. starosta poděkoval přítomným za 
účast a v 15:10 hodin zasedání ukončil.   
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 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 50/2012 až 64/2012 a dále jmenovitý přehled 
hlasování členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany o jednotlivých 
usneseních. 
 
 
 
Zahájení: 14:00 hodin 
Ukončení: 15:10 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, Doc. Dr. Ing. Antonín 
Kříž, RSDr. Ing. Karel Kvit, Mgr. Gabriela Levorová, Bc. Vlastimil Lokajíček, 
Vladislav Mařík, Ing. et Ing. Miloš Nový, Ing. Petr Náhlík, Pavel Pokora,              
Irena Rottová, Václav Seitz, M.Sc., Bc. David Šlouf, Eva Trůková, Ing. Michal 
Uhlíř, Ladislav Uhrin, Martin Vít, Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluven: Ing. Petr Sova;  
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                              ………………………………… 
       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. listopadu 2012 
Zpracovala: Jana Rusinová 


