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ZÁPIS 
 

z 1. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2013  
ze dne 22. 01. 2013 

 
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. et Ing. Miloš Nový, Ing. Petr Náhlík, Pavel Pokora, Irena Rottová,    
Václav Seitz, M.Sc., Ing. Petr Sova, Eva Trůková, Ing. Michal Uhlíř,     
Ladislav Uhrin, Martin Vít, Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluveni: RSDr. Ing. Kvit, Bc. David Šlouf; 
 
Začátek jednání: 14:00 hodin 
 
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 hostů – velitele MP, služebny Slovany, velitele PČR, obvodního 

oddělení Plzeň 2 a velitele JSDH Koterov  
 5. a) TAJ/4 Změna ve složení Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany 
 6.  EAP/1 Návrh Vyhlášky statutárního města Plzně č. …/2013, o zrušení obecně 

závazné vyhlášky č. 2/2001, o vytvoření a použití účelových prostředků 
„Fondu rozvoje bydlení“, včetně souvisejících vyhlášek   

 7.  EAP/2  Návrh Vyhlášky statutárního města Plzně č. …/2013, o stanovení 
koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí od 01. 01. 2014 

 8.  MAI/2 Plán investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany (vyjma MŠ) na rok 2013   
 9.  MAI/4 Plán investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany v budovách mateřských škol 

na rok 2013  
 10.  TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 1. zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2013 
 11.  EAP/3 IZ – Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2012 – RO č. 20/2012 
 12.  MAI/1 IZ – Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany (vyjma MŠ)   

za rok 2012  
 13.  MAI/5 IZ – Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany v budovách 

mateřských škol za rok 2012 
 14.  MAI/3 IZ – Technický stav a další provozování KD Šeříková 
 15.  EAP/4 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 01/2013 
 16.  KT/1 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 

11/2012 – 01/2013 
 17.  TAJ/3 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 

– Slovany za období od 15. 11. 2012 do 09. 01. 2013 
 18.   Různé  
 



Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2  - Slovany dne 22. 01. 2013 

2 

 

1.– 3. Zahájení a schválení programu jednání, volba návrhové komise, stanovení 
 ověřovatelů zápisu 

 
 1. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2013 zahájil        
a jeho průběh řídil starosta Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Ing. Aschenbrenner. Přivítal 
přítomné, konstatoval, že na začátku jednání je přítomno 21 členů zastupitelstva, jednání je 
usnášeníschopné. Z jednání byli omluveni: RSDr. Ing. Kvit a Bc. Šlouf. Zahájení jednání 
nebyli přítomni: PhDr. Hus, Mgr. Levorová (omluven pozdější příchod), Ing. Náhlík, Ing. 
Sova. Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“, poté byl program 
jednání schválen 19 hlasy, 2 zastupitelé nehlasovali.   
 
 Ve 14:04 hodin přišel Ing. Sova, přítomno 22 zastupitelů.  
 
 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl: Mgr. Janouškovce, p. Uhrina       
a Doc. Dr. Ing. Kříže. O návrhu se hlasovalo: pro 20, proti 0. zdrželo se 0, nehlasovali            
2 zastupitelé.   
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Andrlík a Mgr. Zíka – schváleni všemi přítomnými 
zastupiteli, t. j. 22 hlasy. 
 
 Ve 14:06 hod. přišel PhDr. Hus, přítomno 23 zastupitelů.  
 
 4.  TAJ/1 Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 – Slovany a orgánů města Plzně          

od posledního zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 
  
  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 dále 
informoval o projednání rozpočtu města Plzně na rok 2013 včetně výhledu 2014 – 2016 a 
návrhu investic, které se týkají MO Plzeň 2 – Slovany. Z větších investic se jedná např. o: 
rekonstrukci ulice K Hrádku a Ve Višňovce, fasádu Církevního gymnázia, 4x4 Světovar, halu 
Lokomotivy, vodovod a kanalizaci v ulicích Spojovací, Krejčíkova, Liliová, Chválenická. 
 
  Ve 14:12 hod. přišla Mgr. Levorová a ve 14:14 hod. Ing. Náhlík, přítomno                    
25 zastupitelů.  
  
Diskuse zastupitelů: 
 
Mgr. Zíka -  k usnesení RMO P2 č. 179/2012 (vypsání grantů na rok 2013) – 

nejpodrobněji vypracovaný návrh předložila Komise pro životní prostředí 
RMO P2;   

  Na zasedání ZMP v prosinci 2012 byl přečten dopis pana Makoně týkající 
se získání finančních prostředků na provoz Záchranné stanice živočichů. 
Jaká je odezva ze strany vedení města Plzně? 

Ing. Aschenbrenner – odpověď bude předložena pravděpodobně na dalším jednání ZMP, t. j. 
24. 01. 2013, případně si ji vyžádáme, následně bude Mgr. Zíka 
informován; 
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Mgr. Zíka -  k usnesení RMP č. 1631 (žádost spol. Městská poliklinika o souhlas se 
změnou podnájemního subjektu v ZZ – Slovany) – nebudou pohyby nájmu 
důvodem ke zhoršení nabídky zdravotní péče na MO? 

Ing. Aschenbrenner – dochází pouze ke změně nájemního vztahu (provoz ambulantní péče 
pro děti a dorost včetně návštěvní služby); 

 
Mgr. Zíka -  k usnesení RMP č. 40 (místní referendum) – někteří občané obdrželi dopisy, 

že porušili zákon a dopustili se přestupku v souvislosti s podpisy petičních 
archů. Dle jeho názoru se nejednalo o závažné porušení zákona; 

Ing. Červený -  zákon o referendu taxativně vymezuje skutečnosti, které jsou přestupkem. 
Správní orgán musí přestupek projednat, není to na vůli úředníka; 

Ing. Aschenbrenner – na jednání ZMP dne 24. 01. 2013 bude předložen návrh na přijetí 
opatření v samostatné působnosti reagující na výsledek místního referenda; 

 
  Další dotazy k tomuto bodu zastupitelé neměli, usnesení č. 1/2013 přijali všemi hlasy.  
 
 5.   Vystoupení hostů – velitele MP, služebny Slovany, velitele PČR, 

obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele JSDH Koterov 
 
 Následovalo vystoupení hostů – velitele Městské policie, služebny Slovany (p. Tomáš 
Petřík), velitele PČR, obvodního oddělení Plzeň 2 (npor. Ing. Bc. Martin Černý) a velitele 
JSDH Koterov (p. Jůzek), kteří odpověděli na dotazy zastupitelů.    
 
p. Petřík -  MP, služebna Slovany, zpracovala výroční zprávu o činnosti služebny za 
  kalendářní rok 2012, ve které je uvedeno personální obsazení služebny a 
  výčet činností na úseku odhalování a projednávání protiprávního jednání; 
 
Mgr. Zíka -  žádá o zaslání uvedené výroční zprávy. Jaká je zkušenost s provozováním 
  KD Šeříková z hlediska městské policie? 
p. Petřík -   MP ve spolupráci s PČR pravidelně monitoruje akce, které se v kulturním 

 domě konají. Byly řešeny přestupky proti veřejnému pořádku – rušení 
 nočního klidu, podávání alkoholu mladistvým;  

 
npor. Ing. Bc. Černý – na obvodním oddělení Plzeň 2, Policie ČR, došlo k 01. 01. 2013 ke 

 změnám: přibylo teritorium Starého Plzence – obce Losiná, Chválenice, 
 Nezvěstice, Tymákov a Letkov. Ve Starém Plzenci zůstává policejní stanice 
 s dozorčí službou. Jde o pozitivní změnu, neboť se navýšily tabulkové stavy 
 policistů. Aktuální stav je 45 policistů, dále se jedná o rozšíření na             
 53 tabulkových míst; 

 
Mgr. Zíka -   jak se promítla do činnosti PČR prezidentská amnestie? 
npor. Ing. Bc. Černý – obvodní oddělení Plzeň 2 konkrétně řešilo 4 amnestované osoby; 
 
p. Krs -  je policie informována o náhlých úmrtích domácích zvířat v Božkově? 
npor. Ing. Bc. Černý – proběhlo upozornění v rámci Komise pro bezpečnost, ale nikdo 

z občanů, kterých se tato problematika dotkla, se na policii neobrátil; 
 
p. Andrlík -  děkuje MP a PČR za spolupráci při kontrolních akcích organizovaných 

Kontrolním výborem ZMO P2 v závěru roku 2012; 
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p. Jůzek -  informoval o činnosti JSDH – v loňském roce zasahovali u více jak 70 
událostí, nejen na Slovanech, ale v celém městě i mimo Plzeň. V letošním 
roce dostanou z prostředků města Plzně nový automobil do Koterova 
v hodnotě cca 2 mil. Kč. Žádá odbor životního prostředí o spolupráci při 
odstraňování překážek (stromů) při řece Úslavě; 

 
Bc. Lokajíček -  jak vypadaly z pohledu MP a PČR silvestrovské oslavy 2012 na Slovanech? 
p. Petřík -  pokud jde o Slovany, rok 2012 patřil k těm klidnějším; 
npor. Ing. Bc. Černý – souhlasí s panem Petříkem, řešilo se pouze několik přestupků 

v souvislosti s rušením nočního klidu a škody na vozidlech; 
p. Jůzek -  má opačnou zkušenost. Doporučuje policii obecně, aby se věnovala 

prodejcům zábavné pyrotechniky – došlo k postřelení občanky moldavské 
národnosti; 

 
 Jiné dotazy zastupitelé neměli, proto hosté opustili zasedání ZMO P2.  
 
 5. a) TAJ/4 Změna ve složení Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany  
 
  Předseda FV ZMO P2 informoval přítomné o písemné rezignaci pana Bc. Stanislava 
Posaváda (ČSSD) na funkci člena Finančního výboru ZMO P2, ke dni 16. 01. 2013. 
Poslanecký klub ČSSD navrhl zvolit novým členem Finančního výboru ZMO P2 pana Ing. 
Romana Štafu, který byl na zasedání zastupitelstva přítomen a krátce se zastupitelům 
představil.  
  Ing. Aschenbrenner navrhl volbu člena FV ZMO P2 formou aklamace. Následovalo 
hlasování o návrhu usnesení: pro 25, proti 0, zdrželo se 0. Usnesením č. 2/2013 zastupitelé 
jednomyslně zvolili pana Ing. Romana Štafu členem Finančního výboru ZMO P2 ke dni       
22. 01. 2013. 
 
 6.  EAP/1 Návrh Vyhlášky statutárního města Plzně č. …/2013, o zrušení obecně 

závazné vyhlášky č. 2/2001, o vytvoření a použití účelových prostředků 
„Fondu rozvoje bydlení“, včetně souvisejících vyhlášek 

 
 Na ÚMO Plzeň 2 – Slovany byl doručen dopis náměstka primátora p. Zrzaveckého,     
ve kterém žádá o projednání návrhu vyhlášky o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 2/2001,    
o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ včetně souvisejících 
vyhlášek č. 8/2003, č. 11/2004,  č. 13/2005, č. 4/2007, č. 2/2009, č. 11/2011. Současně žádá    
o stanovisko k ukončení poskytování půjček z Fondu rozvoje bydlení. Tyto půjčky byly 
poskytovány za účelem rekonstrukce a modernizace bytového fondu. V současné době občané 
půjčky příliš nevyužívají. V případě zrušení výše uvedené obecně závazné vyhlášky by 
stávající prostředky město mohlo využít na jiné účely. Vyhláška bude zrušena s účinností 
k 29. 06. 2013. 
 Zastupitelé neměli k předloženému návrhu připomínky, usnesením č. 3/2013 s ním 
souhlasili 24 hlasy, 1 zastupitel se hlasování zdržel.   
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 7.  EAP/2 Návrh vyhlášky statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitostí od 01. 01. 2014  

 
  Město Plzeň dále požádalo o stanovisko k návrhu vyhlášky o stanovení koeficientu pro 
výpočet daně z nemovitostí s účinností od 01. 01. 2014. V současné době platí koeficienty 2,5 
(území bez kanalizace a vodovodu), 3,5 (území bez kanalizace s vodovodem) a 4,5 (území 
s kanalizací a vodovodem), kterými se násobí základní sazba daně ze stavebních pozemků a 
staveb. V návrhu vyhlášky je nově zapracován místní koeficient ve výši 2 na území celého 
města Plzně, to znamená, že tímto koeficientem se vynásobí daň poplatníka za jednotlivé 
druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty.  
 
Ing. Náhlík -  co vedlo radu k tomu, že zaujala odlišné stanovisko, než měl Finanční 

výbor? 
Ing. Aschenbrenner – rada svým usnesením přijala kompromisní řešení, tj. souhlasit se 

stanovením místního koeficientu pouze v případě zapojení 50 % z vybrané 
částky zpět do rozpočtu obvodu. Tím sice dojde ke zvýšení daně 
z nemovitosti, ale část těchto prostředků bude možno na obvodě využít např. 
na investice, pro mateřské školy, do oblasti životního prostředí, …; 

 
Ing. et Ing. Nový – přednesl stanovisko Finančního výboru, t. j. FV nesouhlasí s návrhem 

uvedené vyhlášky a Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 
rovněž doporučuje s návrhem nesouhlasit. V diskusi členů FV k této 
problematice zaznělo, že město Plzeň nehospodaří odpovědně, příkladem je 
např. realizace velkých projektů v době recese – dopravní depo, divadlo, 
projekt Plzeň EHMK 2015. Výsledkem nezodpovědného hospodaření města 
nemůže být požadavek na občany, aby platili vyšší daň. Došlo již ke 
zdražení MHD, tepla, vody, elektřiny a plynu, což představuje vyšší náklady 
pro všechny občany města. Návrh vyhlášky je sociálně neúnosný. Finanční 
výbor přijal ještě další usnesení, kterým doporučuje Zastupitelstvu MO P2, 
aby iniciovalo změny investiční politiky města Plzně, např. budování 
vodovodní infrastruktury v částech města s koeficientem 3,5; 

Ing. Aschenbrenner – město se zvýšeným příjmem daně z nemovitostí již počítá ve výhledu 
rozpočtu na rok 2014. Pokud předložený návrh bude přijat, bude mít MO P2 
alespoň nějakou vyjednávací možnost požadovat, aby se 50 % zlepšeného 
výběru daně z nemovitostí vrátilo zpět do našeho rozpočtu; 

p. Vít -   souhlasí s Ing. Aschenbrennerem, domnívá se, že město návrh odsouhlasí. 
Podmínka uvedená v usnesení RMO P2 by mohla část financí vrátit zpět na 
obvod; 

pí Rottová -  je si jista, že město Plzeň daň zvýší. Pokud si podmínku neodsouhlasíme, 
těžko získáme pro obvod další prostředky; 

 
Ing. Náhlík -  stanovisko Finančního výboru postrádá v písemné verzi. FV provedl 

srovnání s jinými velkými městy, ve kterých je také určen vyšší koeficient. 
Je však třeba si uvědomit, že nejvyšší koeficient v městě Plzni má hodnotu 
4,5, která se bude v případě schválení vyhlášky ještě násobit dvěma, t. j. 
výsledný koeficient pak bude 9. Osobně se domnívá, že město obvodu 
žádné prostředky nevrátí; 
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p. Pokora -  bude rozhodně hlasovat proti předloženému návrhu. Nesouhlasí s tím, že 
město realizuje drahé projekty v době ekonomické krize; 

 
   Následovalo hlasování o předloženém návrhu usnesení: pro 12, proti 9, zdrželi se 3, 
1 zastupitel nehlasoval – návrh nebyl přijat. 
 
   Na návrh Bc. Lokajíčka následovala krátká přestávka na poradu poslaneckých klubů. 
Po přestávce Ing. Aschenbrenner přečetl pozměňovací návrh usnesení: 
 
ZMO Plzeň 2 – Slovany 

I.   bere na vědomí  
  1. návrh Vyhlášky statutárního města Plzně č. …/2013, o stanovení koeficientu pro 
   výpočet daně z nemovitostí s účinností od 01. 01. 2014 
  2. skutečnost, že zvýšený příjem z daně z nemovitostí je součástí výhledu rozpočtu 
   města Plzně na rok 2014 odsouhlaseného Zastupitelstvem města Plzně 
 
II.  nesouhlasí 

   s návrhem Vyhlášky statutárního města Plzně č. …/2013, o stanovení koeficientu 
   pro výpočet daně z nemovitostí s účinností od 01. 01. 2014 – stanovit ve smyslu 
   ustanovení § 12 zákona č. 338/92 Sb., v platném znění, na území celého města Plzně 
   místní koeficient ve výši 2 
 

III.  doporučuje  
   Zastupitelstvu města Plzně 
   neschválit návrh Vyhlášky statutárního města Plzně č. …/2013, o stanovení 

koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí s účinností od 01. 01. 2014 v souladu 
s bodem II. tohoto usnesení 

 
IV.  ukládá 

a) RMO Plzeň 2 – Slovany, 
 aby iniciovala změny investiční politiky města Plzně, např. budování vodovodní 

infrastruktury v částech města s koeficientem 3,5   
b) starostovi MO Plzeň 2 – Slovany 

    předložit materiál k projednání v orgánech města Plzně 
     termín: ihned 
 
  Hlasování o návrhu: pro 12, proti 0, zdrželo se 12, nehlasoval 1 zastupitel – návrh nebyl 
přijat.  
  Ing. Aschenbrenner konstatoval, že k tomuto materiálu ZMO Plzeň 2 – Slovany 
nepřijalo žádné usnesení.  
 
 8.  MAI/2  Plán investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany (vyjma MŠ) na rok 2013   
  
 Ing. Aschenbrenner informoval přítomné o přípravě plánu investiční činnosti MO Plzeň 
2 – Slovany (vyjma MŠ) na rok 2013. Plán investiční činnosti je rozdělen do tří částí, a to: 
A. stavby a práce zahájené či objednané v roce 2012 (rekonstrukce Koterovské návsi a 
 cyklostezka greenways přes Božkovský ostrov – RDS) 
B. stavby nově zahajované v roce 2013 (Božkovský ostrov, vyčištění náhonu a oprava 
 stavidla a rekonstrukce vnitrobloku NGP-Lužická-Habrmannova – 2. etapa) 
C. další stavby připravené k realizaci v roce 2013 (finančně nezajištěné) 
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 Materiál byl předem projednán v Komisi pro rozvoj obvodu a investiční činnost RMO 
P2 i v Radě městského obvodu Plzeň 2 - Slovany.  
 
Mgr. Zíka -  jaké kanalizační přípojky se vybudují v rámci rekonstrukce Koterovské 
  návsi? 
Ing. Aschenbrenner – pouze přípojky k usedlostem, ostatní se budou realizovat až                   

s Úslavským kanalizačním sběračem; 
 
 Jiné dotazy zastupitelé k návrhu neměli, usnesením č. 4/2013 jej jednomyslně schválili.  
 
 9.  MAI/4 Plán investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany v budovách MŠ na rok 

2013   
 
  Následoval návrh plánu investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany v budovách 
mateřských škol na rok 2013. V tomto roce se počítá s využitím finančních prostředků 
v celkové výši 4,850 mil. Kč pouze pro budovu 89. MŠ, Habrová 8. Jedná se o úpravu 
suterénních prostor na zázemí pro personál (včetně projektové dokumentace) a zateplení 
budovy mateřské školy.  
  Také tento materiál projednala Komise pro rozvoj obvodu a investiční činnost RMO P2 
a následně Rada městského obvodu Plzeň 2 - Slovany. K návrhu nebyly připomínky, 
usnesením č. 5/2013 zastupitelé jednohlasně schválili předložený plán investiční činnosti 
v budovách MŠ na rok 2013.  
 
10. – 16. TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 1. zasedání Zastupitelstva  

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2013 
 
  Následovalo projednání informativních zpráv: 

a) EAP/3: Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 
  2012 – RO č. 20/2012; 
 
Mgr. Zíka - k řádku 3: pořízení uměleckého díla – obraz Slovanské radnice za cenu       
  12 tis. Kč – kde je obraz umístěný? 
Ing. Aschenbrenner – jedná se o obraz od ak. mal. Klementa Štíchy a je umístěný 

v kanceláři starosty; 
 
Bc. Lokajíček – k řádku 1: pořízení reklamních předmětů za cenu 98 tis. Kč – o jaké 

předměty se jedná? 
Ing. Aschenbrenner – jde o šátky a kravaty s logem obvodu, zatím je ve fázi 

objednávky; 
  
Usnesením č. 6/2013 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí jednomyslně. 
 

b) MAI/1: Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany (vyjma MŠ)      
  za rok 2012; 

 
Mgr. Zíka –v části B – „práce a služby hrazené z neinvestičních prostředků rozpočtu 

MO P2 pro rok 2012“ jsou uvedeny dvě položky týkající se budovy bývalé 
porodnice na Slovanech. Žádá o upřesnění; 
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Ing. Aschenbrenner – jedná se o studii a technickou analýzu porodnice na Slovanech a 
technicko-ekonomické posouzení rekonstrukce porodnice. Studie, kterou 
zaplatil MO P2, řeší např. náročnost na provoz, dopravní obslužnost, … 
Bude Mgr. Zíkovi poskytnuta; 

 
Usnesením č. 7/2013 zastupitelé vzali předloženou informativní zprávu na vědomí 
všemi hlasy. 

 
c) MAI/5: Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany v budovách MŠ    

  za rok 2012; 
 

K návrhu nebyly žádné dotazy, usnesením č. 8/2013 zastupitelé vzali informativní 
zprávu na vědomí jednohlasně.  

 
d) MAI/3: Technický stav a další provozování KD Šeříková;  

 
Mgr. Zíka – klub KSČM navrhuje zvážit možnost napojení KD Šeříková na                

25. základní školu. Vzhledem ke špatné situaci v kapacitních možnostech 
školy navrhuje přestavět část restaurace na mateřskou školu. Na kapitolu 
školství by možná bylo snazší získat finanční prostředky; 

Mgr. Fluxa – osobně si nemyslí, že by se KD Šeříková měl měnit na jiný způsob 
využití. Doporučuje budovu zachovat pro kulturní akce; 

 
Bc. Lokajíček – nájem stávajícímu nájemci KDŠ byl prodloužen do 30. 04. 2013. Je 

časově možné, aby již od 01. 05. 2013 zde působil nový nájemce? 
Mgr. Fluxa – 05. 03. 2013 proběhne otvírání obálek a hodnocení doručených nabídek, 

výběr nejvhodnější nabídky projedná RMO Plzeň 2 – Slovany na jednání 
dne 13. 03. 2013 a během měsíce dubna bude podepsána smlouva s novým 
nájemcem s termínem zahájení pronájmu 01. 05. 2013; 

 
p. Pokora - na plánovanou rekonstrukci KDŠ se počítá s prostředky města nebo je 

možno žádat o dotaci, např. z ROPu? 
Mgr. Fluxa – rekonstrukce se bude hradit z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany, dotace je 

možné čerpat např. na bezbariérový výtah. Pokud bude vypsán vhodný 
dotační program, bude žádost o dotaci podána; 

 
Bc. Lokajíček – žádá, aby na příští zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany byla předložena 

informativní zpráva o průběhu výběrového řízení na pronájem části KD 
Šeříková – restaurace s příslušenstvím; 

Mgr. Fluxa – informativní zpráva bude předložena, celá záležitost bude projednána také 
Komisí pro nakládání s majetkem RMO P2; 

 
Jiné dotazy k materiálu nebyly, usnesením č. 9/2013 zastupitelé vzali informativní 
zprávu na vědomí všemi hlasy. 
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e) EAP/4: Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období         
  01/2013; 

 
Ing. Aschenbrenner – v souvislosti s usnesením Finančního výboru č. 3/2013, které se 

týká problematiky daně z nemovitostí, navrhuje přijetí tohoto usnesení: 
 
ZMO Plzeň 2 – Slovany 
I. bere na vědomí 
 informativní zprávu předloženou na 1. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany v roce 
 2013 konaném dne 22. 01. 2013: 
 -  Mat. EAP/4: Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 
  01/2013 
 
II. ukládá 
 Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, 
 aby iniciovala změny investiční politiky města Plzně, např. budování vodovodní 
 infrastruktury v částech města s koeficientem 3,5 
   termín: ihned 
 
O návrhu se hlasovalo: pro 25, proti 0, zdrželo se 0. Usnesení č. 10/2013 zastupitelé 
přijali jednomyslně. 

 
f)  KT/1: Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 11/2012 

  – 01/2013; 
 

Ing. Náhlík – ze zápisů Kontrolního výboru nevyplývá, že by se členové zabývali 
kontrolou plnění usnesení ZMO P2; 

p. Andrlík -bude napraveno; 
 
Usnesením č. 11/2013 zastupitelé jednohlasně vzali na vědomí předloženou 
informativní zprávu. 

 
 17.  TAJ3 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany od 15. 11. 

2012 do 09. 01. 2013 
 
  Předseda Kontrolního výboru ZMO P2 informoval přítomné o plnění usnesení 
Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 15. 11. 2012 do 09. 01. 
2013. Ve sledovaném období bylo splněno 11 usnesení, nadále ve sledování zůstává                
5 usnesení s delším termínem plnění.  
  K materiálu nebyly připomínky, usnesení č. 12/2013 zastupitelé přijali všemi hlasy.  
 
 18. Různé  
 
Ing. Aschenbrenner – paní Tvarochová, občanka z Božkova, požádala, aby mohla vystoupit 

na zasedání ZMO P2 ohledně problematiky knihovny v Božkově; 
paní Tvarochová – Knihovna města Plzně má málo finančních prostředků na zajištění provozu 

místní knihovny v Božkově. Z tohoto důvodu došlo ke snížení otevírací 
doby z původních dvou dnů v týdnu na současný jeden den v týdnu, a to 
v pondělí odpoledne. Do knihovny chodí mnoho občanů.  
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    V MO Plzeň 5 – Křimice měli podobný problém, který vyřešili tím, že 
městský obvod na provoz knihovny přispěl. Navrhuje, aby i MO Plzeň 2 – 
Slovany přispěl na provoz knihovny v Božkově; 

Ing. Aschenbrenner – touto problematikou se již zabývala Rada městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany, která svým usnesením č. 3/2013 ze dne 16. 01. 2013 schválila 
záměr poskytnout Knihovně města Plzně, p. o., příspěvek z rozpočtu MO 
Plzeň 2 – Slovany v roce 2013 ve výši 38 tis. Kč. Současně byla ředitelka 
KMP informována o možnosti čerpat další finanční prostředky z grantu MO 
Plzeň 2 – Slovany; 

 
p. Pokora -  v jaké fázi je v současné době realizace domova pro seniory na Slovanech? 

Navrhuje promyslet, zda je na našem obvodě vhodný soukromý pozemek, 
vykoupit jej, následně nechat zpracovat projekt a shánět finanční prostředky; 

Ing. Aschenbrenner – není ve finančních možnostech městského obvodu domov pro seniory 
řešit. Útvar koncepce a rozvoje města Plzně zpracoval studii na umístění 
domova pro seniory na Homolce. K jeho realizaci však byla třeba změna 
územního plánu, která nebyla městem schválena. Výběr vhodného pozemku 
je otázka pro odborníky, konkrétně ÚKRmP. Na MO Plzeň 2 – Slovany 
nevznikl žádný nový pozemek; 

p. Pokora -  je třeba problematiku řešit, na obvodě žije řada přestárlých občanů, kteří již 
nemohou žít sami ve své domácnosti; 

Ing. Brousek -  odbor majetku a investic ÚMO P2 jednal se soukromým investorem, který 
má připravené území pro výstavbu domova důchodců. Investor ještě 
připraví další argumenty pro následné jednání s městem; 

Mgr. Fluxa -  MO P2 se hodně angažoval v souvislosti s budovou bývalé porodnice na 
Čapkovo náměstí – zpracování studie, řada jednání o možnosti převodu 
budovy na město a získání dotace; 

 
Bc. Lokajíček - má výhrady k zimní údržbě v MO P2. Dva dny po tom, co napadlo 5 cm 

sněhu, ještě spousta ulic neprošla žádným úklidem; 
Ing. Klečková - komunikace jsou projeté, ale sůl se používala minimálně. Některé 

komunikace se neupravují v souladu s Nařízením města Plzně č. 5/2004,      
o vymezených úsecích místních komunikací, na nichž se nezajišťuje 
sjízdnost odstraňováním sněhu a náledí; 

Doc. Dr. Ing. Kříž – o víkendu projížděl Koterov a Bručnou, kde také nebylo uklizeno. Sníh 
byl odklizený ze zastávek MHD, což zajišťuje PMDP, ale na navazujícím 
chodníku již ne. Tato situace je nepříjemná hlavně pro starší občany; 

Bc. Lokajíček - je začátek roku, proto se domnívá, že rozpočet na zimní údržbu je v plné 
výši. V loňském roce se vysoutěžil menší rozsah prací? 

Ing. Klečková -  rozsah prací je obdobný jako předchozí rok. V zadávací dokumentaci byly 
jen chodníky, komunikace se objednávají zvlášť; 

Ing. Sova -  má pocit, že ani v centrální oblasti Slovan nebyl uklizen žádný chodník. 
Výjimkou jsou chodníky u některých domů, které si však jejich obyvatelé 
uklidili sami; 

 
Mgr. Zíka -  u zastávky MHD „Čechurov – rozcesti“ chybí část nástupního ostrůvku, 

starší občané pak mají problém dostat se do dopravního prostředku. Dále 
upozorňuje na pobočky České pošty Francouzská a Habrmannova, jejichž 
provoz byl v prosinci 2012 kapacitně nevyhovující, fungovalo málo 
přepážek; 
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Ing. Náhlík -  k problematice Knihovny města Plzně: finanční prostředky již byly 

odeslány? 
Ing. Němec -  Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany schválila záměr poskytnout 

příspěvek KMP na provoz poboček v Božkově a Koterově. Příslušné 
rozpočtové opatření bude předloženo ZMO P2 a orgánům města Plzně až po 
finančním vypořádání. Ředitelka KMP již byla informována a dle jejího 
vyjádření bude přednostně řešena knihovna v Božkově; 

 
p. Pokora - k domovu pro seniory: ptal se na domov, který by byl v majetku města. 

Připravuje se v rámci města nějaký projekt ohledně domova pro seniory? 
Byl již vytipován vhodný městský pozemek, ne soukromý? 

Ing. Aschenbrenner – jak již bylo řečeno, pozemek vytipoval Útvar koncepce a rozvoje města 
Plzně, byla však nutná změna územního plánu, kterou město 
neodsouhlasilo. Tato služba je na Slovanech zapotřebí, pokud město nemá 
dostatek financí, měli bychom podpořit i soukromého investora; 

p. Pokora -  pokud zařízení postaví soukromý subjekt, může si nastavit jakoukoliv cenu. 
V domově pro seniory, který by realizovalo město, snad může město cenu 
regulovat; 

Mgr. Janouškovec – vláda přijala usnesení nepodporovat investičně ani finančně vznik 
nových zařízení, snahou je, aby senioři žili doma. Jediná cesta je skutečně 
soukromý investor. Nehrozí obava, že by nasadil vysoké ceny, musí 
postupovat v souladu se zákony platnými pro sociální oblast; 

Ing. Brousek -  je vydáno územní rozhodnutí na dům se zvláštním režimem a dům pro 
seniory v oblasti ulice U Lomů. Žádný soukromý dům se zatím nestaví; 

 
Ing. Náhlík -  k zastávce MHD na Bručné: nástupní ostrůvek nelze vybudovat, protože se 

jedná o soukromý pozemek. Město by jej muselo nejdřív vykoupit; 
 
    k domovu pro seniory: na MO P2 nikdy nebyl vhodný městský pozemek, 

kde by bylo možno postavit domov pro seniory. Navrhuje, aby na příští 
jednání ZMO P2 byla přizvána ředitelka ÚKRmP Ing. Vostracká, která by 
zastupitele informovala o areálu Světovar – zda jsou některé plochy vhodné 
pro sociální oblast; 

 
    dále žádá, aby zastupitelé byli informováni o všech projektech, které se 

budou realizovat v rámci projektu Plzeň EHMK 2015; 
 
 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto na závěr p. starosta poděkoval přítomným za 
účast a v 16:00 hodin zasedání ukončil.   
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 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 1/2013 až 12/2013 a dále jmenovitý přehled 
hlasování členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany o jednotlivých 
usneseních. 
 
 
 

 
 
 
…………………………………………                      ……………………………………. 
          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 25. 01. 2013                                                                                                         
Zpracovala: Jana Rusinová 
 
 
 
 


