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ZÁPIS 
 

z 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2013  
ze dne 26. 03. 2013 

 
Přítomni: Roman Andrlík, Ing. Lumír Aschenbrenner, Jarmila Beránková, DiS.,         

Mgr. Jan Fluxa, Jan Hlaváček, PhDr. Miroslav Hus, Bc. Jan Kalián,            
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, Ladislav Uhrin, Martin Vít, Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluveni: Lukáš Anton, Mgr. Pavel Janouškovec, Václav Krs, Ing. Petr Sova,               

Eva Trůková, Ing. Michal Uhlíř;  
 
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.  TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 2. zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2013   
 6.  KT/1 IZ – Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií Plzeň, 

služebnou Slovany a Policií ČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2012    
 7.  KT/2  IZ – Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za rok 

2012  
 8.  EAP/1 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – prosinec 2012  
 9.  EAP/3 Finanční vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2012   
 10.  EAP/7 Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně             

za období roku 2012  
 11.  EAP/4 Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2012 a rozpočet účelových fondů na rok 2013 
 12.  EAP/5 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2013 – RO č. 3/2013 
 13.  EAP/6 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2013 – RO č. 4/2013 
 14.  TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 2. zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2013 
 15.  MAI/1 IZ – Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů  
 16.  MAI/2 IZ – Průběh výběrového řízení na pronájem části KD Šeříková – restaurace 

s příslušenstvím 
 17.  SO/1 IZ – Informace z oblasti trhu práce 
 18.  EAP/8 IZ – Žádosti o rozšíření vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2012 
 18. a) EAP/9 IZ – Školské rady na MO Plzeň 2 - Slovany 
 19.  EAP/2 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 02/2013 

– 03/2013 
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 20.  KT/3 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 
02/2013 

 20. a) TAJ/4 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 
– Slovany za období od 10. 01. 2013 do 13. 03. 2013 

 21.   Různé  
 

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

 
 2. 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 20 členů zastupitelstva, jednání je 
usnášeníschopné. Z jednání byli omluveni: Lukáš Anton, Mgr. Pavel Janouškovec, Václav 
Krs, Ing. Petr Sova, Eva Trůková a Ing. Michal Uhlíř. Zahájení jednání nebyl přítomen pan 
Pavel Pokora. Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“, poté byl 
program jednání schválen 20 hlasy.   
 
 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl tyto zastupitele: p. Ladislav 
Uhrin, Ing. Petr Náhlík, Ing. et Ing. Miloš Nový. O návrhu se hlasovalo: pro 20 přítomných – 
schváleno jednomyslně. 
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Roman Andrlík a RSDr. Ing. Karel Kvit  – 
schváleni všemi přítomnými zastupiteli, t.j. 20ti hlasy. 
 
Ve 14:05 hodin přišel p. Pokora – přítomno 21 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. 
 
 
Diskuse zastupitelů: 
 
Bc. Lokajíček -  k usnesení ZMP č. 108 (Odůvodnění veřejné zakázky – Archiv Světovar, 

4x4 Cultural Factory Světovar, dle ustanovení § 156 odst. 1 zákona              
č. 137/2006 Sb.) – jedná městský obvod o této záležitosti s městem? Blízko 
areálu Světovar je kulturní dům Šeříková, nebudou si obě zařízení 
konkurovat?  

Ing. Aschenbrenner - o problematice Světovaru se dne 18. 03. 2013 konal seminář v jednacím 
sále MMP. Všem zastupitelům byla odeslána pozvánka na tento seminář. 
Pozemek je dlouhodobě pronajat projektu EHMK 2015. Město si teprve 
ujasní, jakým způsobem bude areál 4x4 provozovat; 

 
  Další dotazy k tomuto bodu zastupitelé neměli, usnesení č. 13/2013 přijali všemi hlasy.  
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  Na zasedání ZMO P2 se dostavili občané: pan Karel Porazil, bytem Nepomucká 39, 
Plzeň a pan Karel Kalabza, bytem Nepomucká 41, Plzeň, kteří požádali o možnost vystoupit 
na zasedání. V souladu s Jednacím řádem ZMO P2 dal Ing. Aschenbrenner o tomto 
požadavku hlasovat: všichni přítomní s návrhem souhlasili. 
 
p. Karel Porazil, p. Karel Kalabza – jejich vystoupení se týkalo situace na Nepomucké ulici. 

Bydlí v soukromých domech poblíž obvodního oddělení Policie ČR. Mají 
časté problémy s vozidly parkujícími na zeleni (je umístěn hlavní uzávěr 
plynu), u billboardu nebo před vjezdy k jejich domům. Umístěné dopravní 
značení je zmatečné, 2x je zde značka obytná zóna, hned za budovou pošty 
je konec obytné zóny, řidiči si proto myslí, že tam mohou parkovat. Situace 
není vyhrocená každý den, ale např. dne 25. 03. 2013 nemohlo projet 
nákladní vozidlo s bagrem, muselo vjet na nástupní ostrůvek a při couvání 
porazilo značku označující začátek obytné zóny. Rovněž označení 
cyklistické stezky je vyvráceno. Tento špatný stav trvá již cca 4 roky, lze jej 
řešit? 

Ing. Kolafa -  doporučuje, aby občané na sebe zanechali telefonické kontakty. Na zasedání 
ZMO P2 se situace nevyřeší. Navrhuje, aby se zastavili na odboru stavebně 
správním a dopravy ÚMO P2, kde se dohodne další postup a následně bude 
provedeno místní šetření; 

 
 
5. – 7. TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 2. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

v roce 2013 
 
 1. místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany uvedl bod „projednání informativních zpráv na 
2. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany v roce 2013“ a přivítal hosty – velitele Městské policie 
Plzeň, služebny Slovany (p. Tomáš Petřík) a velitele JSDH Koterov (p. Petr Jůzek). Jednalo 
se o tyto materiály: 
 
- Mat. KT/1: IZ – Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií Plzeň, 

služebnou Slovany a Policií ČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2012;     
 
p. Petřík – k přednesenému podnětu občanů: strážníci Městské policie s nimi několikrát 

 jednali, uvedené přestupky se v místě skutečně dějí. Nechal si zpracovat 
 výpis z informačního systému přestupků MP, od ledna bylo řešeno celkem 
 41 přestupků; 

   Dále děkuje za výbornou spolupráci s odbory sociálním a životního 
 prostředí při řešení problematiky bezdomovců; 

   V souvislosti s novelizací městské vyhlášky o některých povinnostech 
 chovatelů zvířat došlo k rozšíření území, kde je nově zakázán volný pohyb 
 psů, o oblast Božkovského ostrova a lokalitu U Ježíška. Městská policie 
 připravuje informační letáčky pro občany, strážníci nechtějí hned přistoupit 
 k represím a blokovým pokutám;  

 
Mgr. Zíka -  kdy se začne řešit dopravní situace u Škoda sport parku? 
Ing. Aschenbrenner – bude zde zřízen přechod pro chodce, čeká se na spoluúčast Plzeňského 

 kraje; 
 
Mgr. Zíka -  lze nějakým způsobem řešit podomní prodej? 
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p. Petřík -  s těmito dotazy se občané na strážníky MP často obracejí. Inicioval jednání 
 na odboru bezpečnosti MMP za účelem přípravy znění obecně závazné 
 vyhlášky, která by pojednávala o problematice podomního prodeje. 
 Podobná vyhláška již platí např. v Nepomuku a jsou s ní dobré zkušenosti. 
 Městská policie doporučuje občanům nepouštět podomní prodejce do bytu, 
 případně s nimi ani nehovořit; 

 
RSDr. Ing. Kvit – dotaz na zástupce MP, PČR i JSDH: Ministerstvo školství, mládeže a 

 tělovýchovy plánuje zavést do škol dopravní výchovu. Obracejí se na ně 
 školy s žádostí o spolupráci? 

p. Petřík -  Městská policie spolupracuje se základními i mateřskými školami. 
 S ohledem na věk jsou děti seznamovány s dopravními předpisy, probíhá 
 výuka na dopravních hřištích. Na Slovanech probíhá cca 10 přednášek 
 měsíčně; 

p. Jůzek -  se základními a mateřskými školami na Slovanech probíhá spolupráce již 
 několik let, snaží se žáky informovat o požární prevenci. Pro letošní rok 
 mají zatím dohodnutou návštěvu 7 mateřských škol, při které budou děti 
 seznamovat s hasičskou technikou. V září letošního roku proběhne cvičení 
 ve spolupráci s Gymnáziem Mikulášské náměstí za účelem nácviku, jak se 
 chovat při požáru; 

 
p. Pokora -  v poslední době zaznamenal, že kontejnery na separovaný odpad objíždí 

 skupina vozidel, z kontejneru na papír vytahají noviny, zbytek rozhází          
 a zanechají v okolí nepořádek. Podařilo se již někoho chytit? Dochází také 
 k zapalování těchto kontejnerů; 

p. Jůzek -  u zapálených kontejnerů zatím nikoho nepřistihli. Hasiči však zasahovali 
 v případě osob, které vybíraly kontejnery na elektroodpad – vlezly do 
 kontejneru a nemohly zpět; 

p. Petřík -  od prosince 2012 řešili 2 případy – jeden se týkal kontejneru na 
 elektroodpad, který zmiňoval p. Jůzek a druhý kontejneru na tříděné šatstvo 
 pro charitu – občané byli zadrženi díky fotopastím; 

 
- Mat. KT/2: IZ – Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za rok 

2012; 
 
p. Jůzek –  v minulém týdnu byla podepsána smlouva o dodání dvou vozidel, z toho 

 jedno je určeno pro JSDH Koterov a bude dodáno do 31. 07. 2013. V závěru 
 roku 2012 je odbor krizového řízení MMP vybavil protipovodňovými 
 zábranami v hodnotě 50 tis. Kč;  

 
 
 Jiné dotazy k předloženým zprávám zastupitelé neměli, proto hosté opustili zasedání 
ZMO P2. Následovalo hlasování o obou informativních zprávách současně. Usnesením        
č. 14/2013 zastupitelé vzali obě zprávy na vědomí jednohlasně.  
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 8.  EAP/1 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – prosinec 2012 
 
 Návrh předložil 1. místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Mgr. Fluxa. Součástí materiálu 
byl rovněž přehled rozpočtových opatření schválených RMO P2 a ZMO P2 k 31. 12. 2012. 
Příjmy byly plněny na 100,99 % a výdaje čerpány na 88,46 % k rozpočtu upravenému. 
Celkový výsledek čerpání rozpočtu: úspora + 10.930 tis. Kč.  
 Materiál byl předem kladně projednán ve Finančním výboru ZMO P2 a v Radě 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Ani zastupitelé k němu neměli připomínky a 
usnesením č. 15/2013 schválili rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – 
prosinec 2012 takto: pro 20, proti 0, zdrželo se 0 – 1 zastupitel nebyl hlasování přítomen (Ing. 
Náhlík).  
 
 
 9.  EAP/3 Finanční vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2012  
 
  Mgr. Fluxa dále seznámil přítomné s finančním vypořádáním MO Plzeň 2 – Slovany za 
rok 2012. Výsledek hospodaření je zveřejněn na úřední desce ode dne 04. 03. 2013. 
Hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany skončilo za rok 2012, po provedeném finančním 
vypořádání s MMP, přebytkem ve výši 10.207.319,41 Kč. Hospodaření 12ti MŠ, 
příspěvkových organizací MO Plzeň 2 – Slovany, skončilo za rok 2012, po provedeném 
finančním vypořádání s MO P2, zlepšeným hospodářským výsledkem v celkové výši 
972.969,60 Kč, který bude rozdělen do Fondu odměn a Fondu rezerv.  
 
Ing. et Ing. Nový – stejně jako v předchozím bodě Finanční výbor ZMO P2 souhlasil 

s předloženým materiálem a jednohlasně doporučil Zastupitelstvu 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany jeho přijetí; 

 
Mgr. Zíka -  v návrhu je uvedena úspora v hospodaření mateřských škol ve výši více než 

900 tis. Kč. Je známo, že situace v MŠ je napjatá. V čem tato úspora 
spočívá?  

Ing. Němec -  mateřské školy dostávají prostředky na provoz od zřizovatele, dále ze 
školného a stravného. Již několik let se mateřským školám daří hospodařit 
dobře. Nejlepší výsledek má 80. MŠ, Mikulášské nám. 8, je to jistě i tím, že 
je umístěna v pronajatých prostorách, které má opustit, do budovy proto 
nemohou investovat a tím šetří. Mateřské školy obecně musí mít peníze na 
účtu v průběhu celého roku, nemohou hospodařit tzv. „na doraz“.  Dosažený 
výsledek považuje za optimální; 

Ing. Aschenbrenner – na dětech v mateřských školách se rozhodně nešetří. MŠ se daří 
získávat dotace, které zlepšují celkový hospodářský výsledek; 

 
  Zastupitelé k návrhu neměli další dotazy, usnesením č. 16/2013 jednomyslně schválili 
finanční vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2012 a souhlasili s celoročním 
hospodařením MO Plzeň 2 – Slovany bez výhrad.  
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 10.  EAP/7 Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za 
období roku 2012   

 
  Zastupitelé obdrželi „na stůl“ zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření 
města Plzně za období roku 2012. Audit provedla společnost PKF AUDIT s. r. o., Karlova 48, 
Praha. Mgr. Fluxa uvedl, že přezkum hospodaření se prováděl na všech pracovištích 
statutárního města Plzně, z přezkumu byla vyhotovena zpráva v rozsahu 27 stran. Městský 
obvod je ve zprávě označen jako úsek č. 12. V závěru auditorské zprávy je uvedeno, že při 
přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného charakteru, 
přičemž k těmto chybám a nedostatkům již byly v ověřovaném období nastaveny kontrolní 
mechanismy, které by měly zabránit jejich opakování v budoucnosti. Statutární město Plzeň 
splnilo požadavky právních předpisů platných a účinných v roce 2012. Při přezkoumání 
hospodaření nebyla zjištěna žádná rizika. Není třeba přijímat opatření podle zákona               
č. 420/2004 Sb. (o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných 
svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů) a lze souhlasit s celoročním hospodařením po 
provedených úpravách bez výhrad. 
 
Ing. et Ing. Nový – Finanční výbor na svém posledním zasedání neměl zprávu k dispozici. 

Obdržel ji až 25. 03. 2013, stejně jako ÚMO Plzeň 2 – Slovany, 
v elektronické podobě, proto k ní nepřijal žádné usnesení; 

 
  Usnesení č. 17/2013 v této záležitosti zastupitelé přijali takto: pro 18, proti 0, zdrželi     
se 2 zastupitelé (Ing. Náhlík a Mgr. Zíka) – 1 zastupitel nehlasoval (Bc. Lokajíček). 
 
 
 11.  EAP/4  Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2012 a rozpočet účelových fondů na rok 2013 
  
 Následoval návrh týkající se účelových fondů MO Plzeň 2 – Slovany.  
Sociální fond: 
- stav po finančním vypořádání roku 2012: 958.948,70 Kč 
- rozpočet na rok 2013: 2. 476.000,00 Kč 
Fond slouží k potřebě zaměstnanců ÚMO P2. Jeho zdroje tvoří prostředky po finančním 
vypořádání předchozího roku a základní zálohový příděl schválený v rozpočtu na rok 2013, tj. 
6 % ze schváleného objemu mzdových prostředků zaměstnanců a uvolněných zastupitelů pro 
rok 2013. Příspěvky zaměstnancům a uvolněným zastupitelům jsou poskytovány v souladu se 
Statutem fondu a Kolektivní smlouvou.  
 
Fond rezerv a rozvoje: 
- stav po finančním vypořádání roku 2012: 15.618.545,73 Kč 
- rozpočet na rok 2013: 15.618.000,00 Kč 
Podrobné použití prostředků na kapitálové a provozní výdaje je uvedeno v návrhu 
rozpočtového opatření RO č. 2/2013. V tabulce je zahrnuta i rezerva ve výši 3.134 tis. Kč na 
nepředvídané výdaje.  
 
Ing. et Ing. Nový – také tento materiál Finanční výbor projednal na svém jednání dne          

06. 03. 2013. S materiálem souhlasil a doporučil jej zastupitelstvu ke 
schválení jednomyslně; 
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Ing. Náhlík -  v rozpočtovém opatření je uveden nákup permanentek do Domu pohádek. 
Navrhuje nakoupit také vstupenky do Divadla Alfa, které je městskou 
organizací; 

pí Rottová -  permanentky do Domu pohádek jsou určeny pro děti v mateřských školách, 
nákup bude realizován za zvýhodněnou cenu; 

 
 Návrh byl kladně projednán v Radě MO Plzeň 2 – Slovany. Zastupitelé k předloženému 
materiálu neměli námitky, usnesení č. 18 /2013 v této záležitosti schválili jednomyslně.  
 
 
 12.  EAP/5 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2013 – RO č. 3/2013 
 
  Další návrh předložený 1. místostarostou MO P2 se týkal rozpočtového opatření 
rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2013 – RO č. 3/2013. Jednalo se o účelový 
převod částky 38 tis. Kč kryté finančními prostředky z FRR MO P2 do rozpočtu MMP za 
účelem zachování otevírací doby knihoven Božkov a Koterov, pro Knihovnu města Plzně, 
příspěvkovou organizaci řízenou MMP. Záměr poskytnout Knihovně města Plzně tento 
účelový příspěvek byl schválen usnesením RMO Plzeň 2 – Slovany č. 3/2013.   
 
Ing. Aschenbrenner – obdržel dopis ředitelky KMP, ve kterém uvádí, že stav v Koterově 

odpovídá reálné situaci (1 otevírací den v týdnu), proto se celý poskytnutý 
příspěvek ve výši 38 tis. Kč použije pro knihovnu v Božkově. O další 
finanční prostředky již KMP žádat nebude; 

 
Ing. et Ing. Nový – Finanční výbor tento návrh jednomyslně doporučil; 
 
Mgr. Zíka -  žádá o předložení informativní zprávy o stavu, provozu a návštěvnosti 

knihoven v Božkově a Koterově; 
Mgr. Fluxa -  informativní zpráva bude předložena na příštím zasedání ZMO P2; 
 
  Zastupitelé usnesením č. 19/2013 jednomyslně schválili navrhované rozpočtové 
opatření a Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany uložili provést rozpočtové změny 
v termínu do 31. 05. 2013. 
 
 
 13.  EAP/6 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2013 – RO č. 4/2013 
 
  Také další materiál se týkal rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – 
Slovany roku 2013 – RO č. 4/2013. Jednalo se o navýšení financování, změny v příjmové a 
výdajové části rozpočtu v celkovém objemu 1.150 tis. Kč. Předmětem rozpočtového opatření 
jsou náklady související s volbou prezidenta ČR, doplatek zrušeného místního poplatku 
z VHP, úhrada výdajů spojených s konáním referenda. Odbor MaI požádal o přesun 
finančních prostředků z běžných výdajů na kapitálové výdaje na úhradu faktury za 
rekonstrukci Lanového centra ve ŠSP Malostranská ve výši 200 tis. Kč, což bude kryto 
přesunem z položky „ŠSP – opravy“. 
  Materiál předem kladně projednal Finanční výbor ZMO P2 i Rada městského obvodu 
Plzeň 2 – Slovany.  
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Mgr. Zíka -  kdy budou odklizeny billboardy s prezidentskými kandidáty? 
Mgr. Fluxa -  městský obvod tuto skutečnost nemůže ovlivnit, vše záleží na tom, na jak 
    dlouhou dobu byla zaplacena reklama; 
 
  K návrhu nebyly další dotazy, zastupitelé schválili provedení uvedeného rozpočtového 
opatření usnesením č. 20/2013 všemi hlasy.  
 
 
14. – 20. TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 2. zasedání Zastupitelstva  

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

a) MAI/1: Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů;  
 
K materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 21/2013 zastupitelé vzali předloženou zprávu 
na vědomí 20ti hlasy, Bc. Šlouf nebyl hlasování přítomen.  
 

b) MAI/2: Průběh výběrového řízení na pronájem části KD Šeříková – restaurace 
  s příslušenstvím; 

 
Mgr. Fluxa – zpráva byla předložena na základě požadavku z minulého zasedání 

ZMO P2, výběrové řízení stále probíhá, rozhodnutí se předpokládá na 
příštím jednání rady; 

 
Usnesením č. 22/2013 zastupitelé vzali předloženou informativní zprávu na vědomí     
20ti hlasy, Bc. Šlouf nebyl hlasování přítomen. 

 
c) SO/1: Informace z oblasti trhu práce;  

 
Mgr. Zíka – k tabulce „Počty uchazečů o zaměstnání a míra nezaměstnanosti“ – s údaji 
 nesouhlasí, dle nového způsobu výpočtu míry nezaměstnanosti jsou 
 koeficienty zavádějící; 
pí Rottová – informace vychází z údajů Úřadu práce. Údaje budou ověřeny a na příštím 
 zasedání ZMO P2 budou zastupitelé informováni;    
 
K návrhu nebyly jiné připomínky, usnesením č. 23/2013 zastupitelé vzali informativní 
zprávu na vědomí takto: pro 18, proti 2 (RSDr. Ing. Kvit, Mgr. Zíka), zdrželo se 0 –      
1 zastupitel nehlasoval (p. Hlaváček).   

 
d) EAP/8: Žádosti o rozšíření vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2012; 

 
K materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 24/2013 zastupitelé vzali informativní zprávu 
na vědomí takto: pro 19, proti 0, zdrželo se 0 – 2 zastupitelé nehlasovali (RSDr. Ing. 
Kvit, Ing. Náhlík).  
 

e) EAP/9: Školské rady na MO Plzeň 2 – Slovany; 
 

Mgr. Zíka – doporučuje zprávu rozšířit o konkrétní informace o činnosti školských rad 
při základních školách v MO P2;  
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Ing. Aschenbrenner – zpráva bude zpracována ve spolupráci s řediteli základních škol a 
předložena na příštím zasedání ZMO P2; 

 
Usnesením č. 25/2013 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí všemi hlasy. 

 
f)  EAP/2: Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období         

  02/2013 – 03/2013; 
 

Usnesením č. 26/2013 zastupitelé vzali předloženou informativní zprávu na vědomí 
jednomyslně, bez rozpravy. 

 
g) KT/3: Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 

02/2013; 
 

Usnesením č. 27/2013 zastupitelé jednohlasně vzali na vědomí předloženou 
informativní zprávu. 

 
 
 20. a) TAJ/4 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany od 10. 01. 

2013 do 13. 03. 2013 
 
  Předseda Kontrolního výboru ZMO P2 informoval přítomné o plnění usnesení 
Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 10. 01. 2013 do 13. 03. 
2013. Ve sledovaném období byla splněna 3 usnesení, nadále ve sledování zůstává                 
6 usnesení s delším termínem plnění.  
 
Ing. Náhlík -  jakým způsobem bylo splněno usnesení č. 10/II (iniciovat změny investiční 
   politiky města Plzně, např. budování vodovodní infrastruktury v částech 
   města s koeficientem 3,5)? 
Ing. Aschenbrenner – úkol byl projednán na poradě starostů s vedením města Plzně; 
 
  K materiálu nebyly jiné dotazy, usnesení č. 28/2013 zastupitelé přijali 20ti hlasy, Ing. 
Náhlík se hlasování zdržel.  
 
 
 21. Různé  
 
Ing. Brousek –  informoval zastupitele o přihlášení akce „in-line dráha na Božkovském 

ostrově“ coby Stavby roku. Dále hovořil o akci „Greenways – cyklostezky 
přes Božkovsý ostrov“, bližší informace zastupitelům podá odbor majetku a 
investic ÚMO P2;  

 
Mgr. Zíka -  jaký je současný stav historické budovy vodárny? 
Ing. Aschenbrenner – jedná se o budovu Chaballovy filtrace, objekt je městem pronajat na 

chov ryb; 
 
Mgr. Zíka -  do schránky dostal nabídku na výkup papíru od firmy AVE CZ. Domnívá 

se, že nabídka není vhodná, protože MO P2 zajišťuje sběr tříděného odpadu. 
Bude to MO P2 nějakým způsobem řešit? 
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Ing. Aschenbrenner – pokud nabídka neodporuje zákonu, městský obvod nemůže nijak 
zasáhnout; 

pí Rottová -  je na vůli každého občana, pokud vytřídí odpad, co s ním dále udělá; 
 
Ing. Aschenbrenner – na jednání ZMO P2 je přítomna paní Marie Hemmerová, Společenství 

vlastníků Suvorovova 17 – 23, která požádala o možnost vystoupit na 
dnešním zasedání. V souladu s Jednacím řádem ZMO P2 nechává o tomto 
návrhu hlasovat: pro 21, proti 0, zdrželo se 0. 

 
pí Hemmerová -   její podnět se týká údržby zeleně v lokalitě Suvorovova 17 – 23. O zeleň se 

stará firma ELIOD servis, s. r. o. Po provedené seči jsou některé travnaté 
plochy vydřené, pokud je firma placená i za sbírání odpadků, tuto činnost 
neprovádí; 

Ing. Klečková -  výška sekání záleží na nastavení stroje. Problémem mohou být i nerovné 
povrchy trávníků. Úklid vnitrobloku se provádí 1x týdně. Bližší informace   
o prováděných pracích paní Hemmerové dodá telefonicky; 

 
Bc. Lokajíček -  budovu bývalé porodnice na Čapkovo náměstí koupila soukromá 

společnost. Jsou známy podrobnější informace, kdy by zařízení mělo začít 
fungovat a za jakým účelem? 

Ing. Aschenbrenner – objekt koupila společnost PETRANOX, s. r. o., jejímž jednatelem je 
Mgr. Ing. Pavel Cink. Budova byla odkoupena za účelem vybudování 
sociálních lůžek, termín otevření zatím není znám; 

 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto na závěr pan starosta poděkoval přítomným za 
účast a v 15:20 hodin zasedání ukončil.   
 

 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 13/2013 až 28/2013 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                                                         RSDr. Ing. Karel Kvit                                                
    člen ZMO Plzeň 2 – Slovany                                         člen ZMO Plzeň 2 - Slovany 
 
V Plzni dne 02. 04. 2013                                                                                                         
Zpracovala: Jana Rusinová 
 


