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ZÁPIS 
 

z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2013  
ze dne 25. 06. 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, RSDr. Ing. Karel Kvit, Mgr. Gabriela Levorová, Bc. Vlastimil Lokajíček, 
Vladislav Mařík, Ing. et Ing. Miloš Nový, Ing. Petr Náhlík, Pavel Pokora, 
Václav Seitz, M.Sc., Ing. Petr Sova, Bc. David Šlouf, Ing. Michal Uhlíř, 
Ladislav Uhrin, Martin Vít, Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluveni: Irena Rottová, Eva Trůková; 
 
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 
 6.  KT/1 Přijetí finančního daru od podniku Lesy ČR, s. p.     
 7.  EAP/6 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – březen 2013 
 8.  EAP/3 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2013 – RO č. 8a/2013 
 9.  EAP/1 Žádosti o dotace    
 10.  TAJ/2 Stanovení částky na úhradu části nákladů členům výborů ZMO Plzeň 2 – 

Slovany za období 11/2012 – 05/2013 
 11.  MAI/1 Stanovisko k návrhu Komise pro nakládání s majetkem RMP ve věci 

prodeje budovy Městské polikliniky na Slovanech, Francouzská třída 2,4 
 12.  TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 3. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

v roce 2013  
 13.  MAI/4 IZ – Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany od počátku 

roku 2013  
 14.  MAI/2 IZ – Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany v budovách 

mateřských škol od počátku roku 2013  
 15.  MAI/5 IZ – Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů  
 16.  TAJ/5 IZ – Podnět paní Evy Pelantové – nepořádek a návrh na zastřešení zastávek 

MHD v Malostranské ulici 
 17.  EAP/2 IZ – Dotace a finanční dary poskytnuté Radou městského obvodu Plzeň 2 - 

Slovany 
 18.  KT/2 IZ – Návštěvnost místních knihoven v Božkově a Koterově 
 19.  EAP/5 IZ – Činnost Školských rad při ZŠ v MO Plzeň 2 – Slovany  
 20.  ŽP/1 IZ – Průběh povodně v MO Plzeň 2 – Slovany v červnu 2013 
 21.  EAP/4 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období           

04-06/2013 
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 22.  KT/3 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období         
03-05/2013 

 22. a) TAJ/4 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 
– Slovany za období od 14. 03. 2013 do 12. 06. 2013 

 23.   Různé  
 
 

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

 
 3. 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 22 členů zastupitelstva, jednání je 
usnášeníschopné. Z jednání byli omluveni: pí Irena Rottová a pí Eva Trůková. Zahájení 
jednání nebyli přítomni RSDr. Ing. Karel Kvit, Mgr. Gabriela Levorová a Ing. et Ing. Miloš 
Nový (u všech omluven pozdější příchod). Do programu jednání byly doplněny materiály 
předložené „na stůl“, poté byl program jednání schválen 21 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval. 
 
 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl: Mgr. Pavla Janouškovce,           
Doc. Dr. Ing. Antonína Kříže a p. Ladislava Uhrina. O návrhu se hlasovalo: pro 21 
zastupitelů, 1 zastupitel nehlasoval. 
 
Ve 14:03 hodin přišla Mgr. Levorová, přítomno 23 zastupitelů. 
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Roman Andrlík a Mgr. Petr Zíka – schváleni všemi 
přítomnými zastupiteli, tj. 23 hlasy. 
 
 
 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 RMO P2 č. 87/2013 (dodatek ke smlouvě o dílo na zateplení       

89. MŠ v Plzni) – čeho konkrétně se dodatek týká, 
   a dále k usnesení RMO P2 č. 90/2013 (výstavba malé vodní elektrárny na 

Božkovském ostrově) – žádá o bližší informace, proč rada se záměrem 
souhlasila; 

Ing. Aschenbrenner – k záměru výstavby malé vodní elektrárny na Božkovském ostrově: je 
pravda, že před časem nebyla podobná aktivita doporučena. Nyní se však 
jedná o jiné technické řešení a jiného žadatele. Záměr v žádném případě 
neohrozí vybudování a provoz průlehu a ostatních staveb na Božkovském 
ostrově, budovaných městským obvodem, naopak stavba bude mít kladný 
vliv na protipovodňová opatření. Záměr byl podrobně žadatelem 
prezentován na jednání Komise pro rozvoj obvodu a investiční činnost 
RMO P2, která tento záměr následně podpořila; 
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Ing. Brousek -  žadatel malou vodní elektrárnu postaví na druhém břehu, než je náhon. MO 
P2 nechal zpracovat stanovisko projektanta průlehu, aby bylo zaručeno, že 
MVE nebude mít na průleh negativní vliv; 

   k dodatku ke smlouvě o dílo na zateplení 89. MŠ v Plzni: dochází ke změně 
parapetů, které musí být cca o 5 cm větší, než bylo očekáváno; 

 
Mgr. Zíka -  k usnesení ZMP č. 364 (změna technického řešení realizace stavby 

Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa, z důvodu úspory finančních 
prostředků) - žádá o vysvětlení problematiky ÚKS; 

Ing. Aschenbrenner – na realizaci Úslavského kanalizačního sběrače existují celkem                
3 varianty. Varianta B, která byla schválena usnesením ZMP, dává největší 
jistotu pozdějšího napojení Koterova. Na ÚMO P2 byl doručen dopis 
předsedy Občanského sdružení Koterov, Ing. Vladimíra Gabriela, MBA, ze 
dne 20. 06. 2013, který byl adresovaný panu primátorovi. Předseda OS 
v dopise popisuje současný stav kanalizačního systému a čištění odpadních 
vod v Koterově a žádá o zpracování projektové dokumentace na oddílnou 
kanalizaci v Koterově a následné i vybudování celé kanalizace v Koterově. 
Zmíněná varianta B byla s předsedou občanského sdružení konzultována. 
Touto záležitostí se zabývala i Rada městského obvodu, která na svém 
mimořádném jednání před dnešním zasedáním ZMO P2 přijala usnesení     
č. 103/2013, kterým žádá město Plzeň o zařazení projektové dokumentace 
na oddílnou kanalizaci v Koterově do návrhu rozpočtu na rok 2014 a 
následně o vybudování celé kanalizace v Koterově; 

Ing. Brousek -  je třeba si uvědomit, že k odkanalizování Koterova musí být do této oblasti 
přiveden Úslavský kanalizační sběrač. Varianty A a C by znamenaly nové 
výkupy pozemků, které se do konce roku 2014 nedají stihnout, a proto by 
došlo k velkému zpoždění stavby. Varianta B znamená, že bude zachováno 
původní technické řešení stavby, ale realizace bude rozdělena na dvě fáze 
z důvodu úspory finančních prostředků, a to:  

  1. od napojení na 1. etapu ÚKS do Koterova 
  2. připojení části lokality na Bručné; 
   
Mgr. Zíka -  na minulém jednání ZMO upozorňoval, že do schránky dostal nabídku na 

výkup papíru od firmy AVE CZ. Domnívá se, že nabídka není vhodná, 
protože MO P2 zajišťuje sběr tříděného odpadu. Doporučuje proto, do 
smlouvy s firmou AVE CZ (tříděný odpad), do čl. 4 Práva a povinnosti 
doplnit podmínku „zamezit reklamu provozovatele“; 

Ing. Aschenbrenner – firma si pravděpodobně nenechá vstoupit do smluvního vztahu, ale jeho 
podnět odbor životního prostředí ÚMO P2 prověří a o výsledku jej bude 
informovat; 

 
Ing. Sova -  k problematice ÚKS: souhlasí se vším, co již bylo řečeno. Varianta B je 

jediné možné řešení, existuje již na ni i stavební povolení. Na ostatní 
varianty není ani územní rozhodnutí, muselo by se začít od začátku, vraceli 
bychom přiznanou dotaci z EU a možná museli zaplatit i penále. Je však 
třeba hledat finanční prostředky minimálně na projektovou dokumentaci 
oddílné kanalizace. Doporučuje, aby rada promyslela, zda se v rozpočtu 
nenajdou prostředky na tento projekt, např. zda by nebylo vhodné 
přehodnotit priority; 
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Ing. Aschenbrenner – městský obvod nemá 4 mil. Kč na projektovou dokumentaci, proto rada 
přijala již zmíněné usnesení. Pokud budou nějaké varianty řešení, budou 
zastupitelům předloženy při schvalování rozpočtu na příští rok; 

 
Ing. Sova -  malá vodní elektrárna na Božkovském ostrově bude vznikat nad jezem. 

Domnívá se, že tam jsou městské pozemky; 
Ing. Brousek -  Ing. Kořínek (žadatel o výstavbu MVE) již město požádal o pronájem nebo 

prodej těchto pozemků. Jeho záměrem je tyto pozemky zkulturnit, např. 
vybudováním odpočinkové zóny s informačními tabulemi; 

 
Mgr. Zíka -  co odpovíme občanům na otázku, jak to vypadá s kanalizací v Koterově? 
Ing. Brousek -  osobně jednal s předsedou Občanského sdružení Koterov, Ing. Gabrielem, 

MBA, který plně podporuje variantu B a požaduje, aby se začala projektovat 
oddílná kanalizace. Varianta B se prosadila, ohledně zhotovení projektové 
dokumentace RMO P2 přijala již zmíněné usnesení s požadavkem na město 
Plzeň. Můžeme proto občanům říci, že městský obvod udělal vše proto, aby 
se kanalizace v Koterově realizovala; 

Ing. Aschenbrenner – už v květnu se tato záležitost řešila na poradě u pana primátora. V MFD 
ze dne 06. 06. 2013 vyšla informace, že o problematice bude také jednat 
hejtman Plzeňského kraje s panem primátorem; 

 
Bc. Lokajíček -  k dodatku ke smlouvě o dílo na zateplení 89. MŠ – žádá o písemnou 

informaci, čeho se dodatek týká, o kolik bude cena navýšena a jakou částku 
v procentech představuje navýšení oproti původní ceně; 

   k MVE – jaký bude další postup, bude se k záměru vyjadřovat naše 
zastupitelstvo? Na městě je žádost o pronájem nebo prodej pozemků, jaké 
k tomu rada zaujme stanovisko? 

Ing. Aschenbrenner – RMO již se záměrem výstavby malé vodní elektrárny souhlasila, k ceně 
za pozemky se však nevyjadřuje. Do ZMO P2 již záměr nepůjde; 

 
  Další dotazy k tomuto bodu zastupitelé neměli, usnesení č. 29/2013 přijali všemi hlasy.  
 
 
 5.    Vystoupení hostů – velitele MP, služebny Slovany, velitele PČR, 

obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele JSDH Koterov 
 
 Na jednání ZMO Plzeň 2 – Slovany se dostavili pozvaní hosté: velitel MP, služebny 
Slovany - p. Tomáš Petřík, velitel PČR, obvodního oddělení Plzeň 2 – npor. Ing. Bc. Martin 
Černý a velitel JSDH Koterov – p. Petr Jůzek. Nejprve starosta MO P2 poděkoval všem 
složkám, které zasahovaly v průběhu letošních povodní a seznámil zastupitele s mailem paní 
Jany Schmidové, Blatenská 21, Plzeň, ve kterém děkuje MP, služebně Slovany, za rychlý a 
účinný zásah v souvislosti s problematikou bezdomovců. Poté hosté informovali přítomné 
zastupitele o činnosti na svých úsecích za uplynuté období a následně odpověděli na dotazy 
zastupitelů. 
 
p. Petřík -  předem děkuje dobrovolným hasičům z Koterova a členům Povodňové 

komise MO P2 za spolupráci při povodních. Městská policie připravuje řadu 
bezpečnostních a preventivních opatření k závěru školního roku a dále 
projekt zaměřený na podávání alkoholu osobám mladším 18 let; 

 



Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2  - Slovany dne 25. 06. 2013 

5 

 

Mgr. Zíka -  jaká bude reakce na neukázněné vodáky, kteří riskují během záplav? 
p. Petřík -  v době vyhlášení krizového stavu se nesmí plavit po řekách, a proto se jedná 

o klasický přestupek řešený formou správního řízení; 
 
Ing. Bc. Černý -  v poslední době opět vzrůstá kriminalita, zejména se jedná o vloupání do 

objektů, ale nárůst je i u násilné a mravnostní kriminality. Spolupracují se 
službou kriminální policie na preventivních opatřeních, ale jedná se             
o složitou záležitost. Od začátku letošního roku na Slovanech evidují mnoho 
loupeží, zejména na seniorech. Obvodní oddělení PČR dělá vše proto, aby 
se kriminalita snížila; 

 
p. Pokora -  v jaké části Slovan je kriminalita nejvyšší? 
Ing. Bc. Černý - konkrétní lokalitu nelze říci. Ještě před rokem to byl Petrohrad, ale nyní už 

tomu tak není. Kriminalita se zvyšuje i v Černicích a Koterově, pachatelé 
jsou většinou recidivisté; 

 
Bc. Lokajíček -  pozoruje PČR nárůst kriminality po vyhlášení amnestie? 
Ing. Bc. Černý - amnestie byla jedním z výrazných kroků, který přispěl k nárůstu trestné 

činnosti. Jedná se však o problém celé republiky, nejen Slovan, kde se už 
několik pachatelů vrátilo zpět do nápravných zařízení; 

 
p. Jůzek -  k průběhu povodní: už 31. 05. 2013 hasiči zasahovali v Koterově, kde 

vyprostili automobil z řeky Úslavy. JSDH Koterov při záchranných pracích 
(evakuace starších osob z chatové osady Kolešovka) bohužel přišla o osobní 
automobil. Došlo ke srážce automobilu řízeného opilým řidičem s vozidlem 
JSDH. S řidičem je již zahájeno trestní řízení. Jednotka sboru dobrovolných 
hasičů během týdne, kdy byly záplavy, měla cca 50 výjezdů. Žádá odbor 
ŽP, aby sledoval situaci na řekách a v případě hrozby dalších povodní se 
pokusil apelovat na včasné upouštění vody z nádrží, aby nedocházelo 
k zaplavení území v Koterově; 

 
Jiné dotazy zastupitelé neměli, proto hosté ve 14:44 hodin opustili zasedání ZMO Plzeň 2 – 
Slovany. 
  
 
 6.  KT/1 Přijetí finančního daru od podniku Lesy ČR, s. p.  
 
 1. místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Mgr. Fluxa předložil návrh darovací smlouvy na 
přijetí finančního daru ve výši 20.000,- Kč od podniku Lesy České republiky, s. p., Krajské 
ředitelství Plzeň, Sukova 40, 301 00 Plzeň, IČ: 42196451. Stejně jako v předchozích letech 
požádal MO P2 o poskytnutí daru v oblasti školství, věda a péče o mládež z programu 
„Podpora akcí na využití volného času a rozvíjení talentu dětí a mládeže“ na podporu projektu 
„Letní příměstský tábor“. Žádost projednala dozorčí rada podniku Lesy České republiky, s. p. 
a schválila dar ve výši 20.000,- Kč. Dárce zaslal návrh darovací smlouvy č. 930/11/2013, 
který byl součástí podkladových materiálů. Letní příměstský tábor proběhne v období           
od 01. 07. 2013 do 02. 08. 2013, v současné době už je přihlášeno 139 dětí.  
 Přijetí daru předem kladně projednal Finanční výbor ZMO P2 i Rada městského obvodu 
Plzeň 2 – Slovany. Ani zastupitelé k němu neměli připomínky a usnesením č. 30/2013 
jednomyslně schválili předloženou darovací smlouvu.  
 



Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2  - Slovany dne 25. 06. 2013 

6 

 

 
 7.  EAP/6 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – březen 2013 
 
  Mgr. Fluxa dále seznámil přítomné s rozborem hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za 
leden – březen 2013. Součástí materiálu byl rovněž přehled rozpočtových opatření 
schválených RMO P2 a ZMO P2 k 31. 03. 2013. Příjmy byly plněny na 49,28 % a výdaje 
čerpány na 16,12 % k rozpočtu upravenému.   
  Také tento materiál kladně projednal Finanční výbor ZMO P2 a Rada městského obvodu 
Plzeň 2 – Slovany.  
 
Ing. Sova -  mezi plněním příjmů a výdajů je dost velký rozdíl, z jakého důvodu? 
Ing. Němec -  plnění rozpočtu za leden – březen odpovídá jiným rokům. Za 1. čtvrtletí 

jsou nízké výdaje v oblasti investic i životního prostředí. Má k dispozici 
výsledky za období leden – květen, kde již je plnění vyšší. Správci rozpočtu 
byli požádáni, aby okomentovali předpokládané čerpání na svých kapitolách 
do konce letošního roku, nikdo z nich neavizoval žádné problémy; 

 
  Jiné dotazy zastupitelé k návrhu neměli, usnesením č. 31/2013 jednomyslně schválili 
rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – březen 2013.   
 
 
 8.  EAP/3 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2013 – RO č. 8a/2013   
 
 Následoval návrh rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 
roku 2013 – RO č. 8a/2013. Jednalo se o navýšení financování, změny v příjmové a výdajové 
části rozpočtu v celkové výši 31.461 tis. Kč. Největší položky tohoto rozpočtového opatření 
tvoří navýšení financování na předfinancování dotovaných akcí (obnova historické části 
Koterov a cyklostezka přes Božkovský ostrov). Dále se navyšují finanční prostředky na 
úhradu rekonstrukce WC v KD Šeříková, je třeba uhradit vícepráce v Koterově a spoluúčast 
MO P2 na rekonstrukci vnitrobloku NGP. Provedením rozpočtového opatření budou příjmy a 
výdaje MO P2 v souladu s potřebami jednotlivých správců rozpočtové skladby.  
 
Mgr. Fluxa -  zastupitelé dostali „na stůl“ nový návrh usnesení. Oproti původně 

zaslanému návrhu jsou vypuštěny řádky č. 3 + 17 (převod prostředků ve 
výši 300 tis. Kč na MMP za účelem spoluúčasti MO P2 při rekonstrukci 
komunikace Spojovací před 38. MŠ) a naopak nově jsou vloženy řádky        
č. 9a) + 15a), tj. nákup auta pro JSDH a státní dotace na OSPOD. 

 
Ve 14:53 hodin přišel RSDr. Ing. Kvit – přítomno 24 zastupitelů. 
 
Bc. Lokajíček -  návrh byl projednán na Finančním výboru ZMO P2, který jej však 

nepodpořil a nepřijal k němu žádné usnesení. Z FRR odebíráme finanční 
prostředky určené na výstavbu nové mateřské školy a dáváme je na 
vícepráce v Koterově (1 mil. Kč). Považuje to za problémovou záležitost, 
protože akce v Koterově je financována z dotace Regionálního operačního 
programu. Je už k dispozici vyjádření ROP? Obává se, aby MO P2 o dotaci 
nepřišel nebo ji nemusel vracet; 

Mgr. Fluxa -  finanční prostředky byly alokovány na zpracování projektové dokumentace 
na MŠ. Vlastní výstavbou se budeme zabývat na zasedání ZMO P2 v září 
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2013, je předpoklad, že finance budou např. z příjmů z poplatků MO P2. 
Vyjádření z ROP k akci v Koterově jsme chtěli mít nejpozději dnes 
k dispozici, bohužel zatím stále nedošlo. Jakmile bude stanovisko ROP 
doručeno, bude zasláno všem zastupitelům; 

Ing. Brousek -  dotace není v žádném případě ohrožena. Vícepráce v Koterově byly 
soutěženy v jednacím řízení bez uveřejnění. ROP řeší, které z víceprací 
budou uznatelné a které neuznatelné náklady. Na ROPu žádost MO P2 leží 
už od března 2013, jejich jediná pracovnice, která se touto záležitostí 
zabývá, bohužel onemocněla a nikdo jiný není schopný nám informaci dát; 

 
Ing. Sova -  mělo zaznít, o jaké vícepráce se jedná a proč se na ně přistoupilo. Pokud je 

ve FRR 1 mil. Kč, je třeba ho použít na to, na co je potřeba; 
Ing. Aschenbrenner – finanční možnosti MO P2 jsou omezené, proto je obvod musí použít 

právě na potřebné věci. Částka, kterou máme připravenou (1 mil. Kč), bude 
v každém případě na pokrytí víceprací stačit; 

Ing. Brousek -  akce „Obnova historické části obce Plzeň – Koterov“ se soutěžila v době, 
kdy ještě nebyly určeny plzeňské standardy, které jsou nyní vyžadovány. 
V trase stavby se našla skála, Odbor památkové péče MMP, který se 
k projektu vyjadřoval, má nyní dodatečné požadavky. Všechny vícepráce 
byly konzultovány s manažerkou projektu a ROPem. Neděláme nic 
protizákonného, proto nemůže dojít k vrácení dotace. Může se pouze stát, že 
ROP některé vícepráce neuzná a MO je bude muset uhradit sám; 

 
Bc. Lokajíček -  domnívá se, že vysoutěžená cena za veřejnou zakázku by měla být konečná. 

Navrhuje tuto změnu z rozpočtového opatření vyjmout (tj. vyřadit řádky      
č. 10 a 19) a věc řešit až bude vyjádření z ROPu a bude vše ujasněno. 
Materiál nepodpoří. Současně žádá o přestávku na poradu poslaneckých 
klubů; 

 
V 15.10 hodin přišel Ing. et Ing. Nový – přítomno 25 zastupitelů. 
 
Po poradě klubů se hlasovalo o předložených návrzích: 
-  protinávrh Bc. Lokajíčka (vypuštění řádků č. 10 a 19 z rozpočtového opatření) - pro 10, 
  proti 9, zdrželi se 4, 2 zastupitelé nehlasovali – návrh nebyl přijat; 
-  původně předložený návrh usnesení – pro 15, proti 0, zdrželo se 10 – návrh byl přijat; 
 
  Usnesením č. 32/2013 zastupitelé schválili rozpočtové opatření RO č. 8a/2013 15-ti 
hlasy. 
  
 
 9.  EAP/1  Žádosti o dotace  
  
 1. místostarosta MO P2 Mgr. Fluxa předložil žádosti neziskových a příspěvkových 
organizací o dotace, které podléhají schválení zastupitelstva městského obvodu. Celkem se 
jednalo o 16 žádostí. V souladu s Pravidly poskytování dotací a finančních darů MO P2 
schválených usnesením ZMO Plzeň 2 – Slovany č. 52/2012 ze dne 27. 11. 2012 byly všechny 
žádosti předány k posouzení příslušným odvětvovým komisím a následně Radě městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany. Součástí důvodové zprávy byl přehled jednotlivých žádostí 
s uvedením požadavku žadatele, doporučení příslušné komise a doporučení rady. Na MO P2 
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bylo v letošním roce doručeno celkem 118 žádost, podrobnosti jsou uvedeny v informativní 
zprávě „Dotace a finanční dary poskytnuté Radou městského obvodu Plzeň 2 – Slovany“.  
 
Mgr. Zíka -  domnívá se, že by bylo lepší kapitolu dotací zrušit a finanční prostředky 
  přesunout pro potřeby hasičů; 
Ing. Aschenbrenner – tento návrh nesdílí. Osobně jednal s velitelem p. Jůzkem o podpoře 
  JSDH Koterov. Budou jim poskytnuty 3 vysoušeče, dostanou nové vozidlo, 
  na které přispěje i Plzeňská teplárenská; 
 
Ing. Náhlík -  společnost HOCKEY CLUB PLZEŇ 1929, s. r. o., dostává příspěvky od 
  města Plzeň i Plzeňské teplárenské. Proč jim přispívá i obvod? 
Mgr. Fluxa -  tato společnost žádala o dotaci 200.000,- Kč na nákup a opravy vybavení 
  pro mládež a nájmy tělovýchovných zařízení. Komise pro sport a mládež 
  RMO P2 navrhla dotaci ve výši 15.000,- Kč, Rada městského obvodu Plzeň 
  2 – Slovany doporučení odvětvové komise respektovala; 
p. Andrlík -  náklady na práci s mládeží jsou vysoké, přestože rodiče dětí platí velké 
  příspěvky. Komise pro sport a mládež Rady města Plzně organizaci poskytla 
  dotaci ve výši 300 tis. Kč; 
 
 Po ukončení diskuse zastupitelé přijali usnesení č. 33/2013 v této záležitosti 
jednohlasně.  
 
 
 10.  TAJ/2 Stanovení finanční částky na úhradu části nákladů členům výborů 

Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany 
 
  Další návrh předložený 1. místostarostou MO P2 se týkal stanovení finanční částky na 
úhradu části nákladů členům výborů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, 
kteří nejsou členy zastupitelstva, za činnost v období listopad 2012 – květen 2013. Celkové 
částky pro jednotlivé výbory byly stanoveny v závislosti na počtu jednání a účasti členů 
výboru. Přidělení konkrétní částky pro jednotlivé členy výboru je plně v kompetenci předsedy 
výboru.  
  K materiálu nebyly připomínky, usnesením č. 34/2013 zastupitelé jednomyslně 
schválili navržené finanční částky a předsedům výborů ZMO P2 uložili předat své návrhy do 
sekretariátu tajemnice v termínu do 27. června 2013. 
 
 
 11.  MAI/1 Stanovisko k návrhu Komise pro nakládání s majetkem RMP ve věci 

prodeje budovy Městské polikliniky na Slovanech, Francouzská třída 
2,4 

 
  Mgr. Fluxa dále přítomné zastupitele informoval, že na ÚMO Plzeň 2 – Slovany byl 
doručen dopis Bytového odboru MMP týkající se návrhu k prodeji budovy Městské 
polikliniky na Slovanech, Francouzská třída 2,4. Bytový odbor se tímto dopisem dotazuje na 
stanovisko Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. V současné době má statutární město Plzeň 
uzavřenou nájemní smlouvu na provozování Zdravotnického zařízení se společností Městská 
poliklinika Plzeň, spol. s r. o., na dobu určitou 10 let, do 31. 12. 2014. Jednatel společnosti 
požádal o prodloužení smlouvy o dalších 10 let. Žádost byla v květnu 2013 předložena do 
Komise pro nakládání s majetkem RMP s předpokládaným cílovým stavem prodloužení 
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nájemní smlouvy o dalších 10 let. KNM RMP však prodloužení nájemního vztahu 
nedoporučila a navrhla prodej objektu.  
  Protože tato budova je jediným zařízením na Slovanech, kde je zajišťována komplexní 
zdravotní péče obyvatelům městského obvodu, má MO P2 velký zájem zařízení polikliniky 
udržet. Prodejem nemovitosti by město přišlo o možnost rozhodovat, jaká činnost se bude 
v budově provádět.  
  Záležitostí se rovněž zabývala Komise pro nakládání s majetkem RMO P2, která v této 
věci nepřijala žádné usnesení. Věc byla dále předmětem mimořádného jednání Rady 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, které se konalo před zasedáním zastupitelstva. Rada 
přijala usnesení č. 101/2013, kterým nesouhlasí s prodejem budovy Městské polikliniky na 
Slovanech na adrese Francouzská třída 2 a 4 v Plzni.  
 
Ing. Aschenbrenner – na zasedání zastupitelstva se dostavili 2 zástupkyně Občanského 

sdružení poliklinika Slovany, a to:  MUDr. Věra Pavlíčková (tel.: 
378 014 212) a MUDr. Ludmila Sobotková (tel.: 378 014 257, 
737 587 518), které požádaly o možnost vystoupit na zasedání.  

     
  Následovalo hlasování o možnosti udělit slovo oběma zástupkyním: pro 25 hlasů,         
tj. všichni přítomní zastupitelé. 
 
Zástupkyně OS -  lékaři, působící na poliklinice, byli zděšeni úmyslem budovu prodat. 

V současné době řeší řadu problémů se současným správcem, jsou 
nespokojeni, hospodaření správce považují za netransparentní, a proto 
založili občanské sdružení. Mají zájem participovat s městem na další 
správě budovy. Doufají, že prodej budovy polikliniky se neuskuteční; 

Ing. Sova -  na nejbližší jednání Rady města Plzně je předkládán variantní návrh 
usnesení – ponechat stávajícímu nájemci nebo budovu prodat. Většina 
radních se přiklání k tomu, aby poliklinika zůstala v majetku města; 

Mgr. Fluxa -  děkuje zastupitelům ze všech poslaneckých klubů za shodu na 
kompromisním řešení; 

 
RSDr. Ing. Kvit -  občané mají obavy, aby kupec budovy porodnice na Čapkovo náměstí 

nehrál určitou roli i při koupi polikliniky, čímž by byl prodej obou objektů 
propojen; 

Ing. Aschenbrenner – je pravda, že současný vlastník porodnice má zájem i o budovu 
polikliniky. Cílem MO Plzeň 2 – Slovany však je budovu neprodávat; 

Ing. Náhlík -  budova polikliniky byla v předchozích obdobích získána do vlastnictví 
města Plzně a doufá, že tento stav zůstane i nadále; 

Bc. Lokajíček -  s předloženým návrhem bude souhlasit, děkuje celé radě, že návrh usnesení 
v tomto smyslu byl předložen; 

 
p. Pokora -  pokud se poliklinika neprodá, jsou dvě možnosti: buď zůstane současný 

nájemce, nebo je možnost vypsání výběrového řízení. Do toho se může 
zapojit více subjektů, nejen nově založené občanské sdružení a výsledkem 
může být zvýšení nájmu oproti současnému stavu; 

 
Mgr. Zíka -  jaká situace ohledně vlastnictví objektů poliklinik je na ostatních městských 

obvodech? 
Mgr. Fluxa -  odbor MaI ověří vlastníky objektů poliklinik na MO Plzeň 1, 3, 4 a následně 

bude Mgr. Zíka informován; 
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  Jiné dotazy zastupitelé neměli, proto se přistoupilo k hlasování o předloženém návrhu 
usnesení: pro 22, proti 0, zdrželo se 0, nehlasovali 3 zastupitelé. Usnesení č. 35/2013 v této 
záležitosti zastupitelé přijali 22 hlasy.  
 
 
12. – 22. TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 3. zasedání Zastupitelstva  

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2013 
   
Následovalo projednání informativních zpráv: 
 
12. – 16. 
 

a) MAI/4  Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany od počátku 
  roku 2013; 
 
 

b) MAI/2  Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany v budovách MŠ 
  od počátku roku 2013; 

 
 

c) MAI/5  Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů;  
 

Ing. Aschenbrenner – příspěvek na Podzemní kontejnerová stání na separovaný odpad 
byl již odsouhlasen Zastupitelstvem města Plzně. Spoluúčast MO Plzeň 2 – 
Slovany je 10 % z předpokládaných nákladů; 

 
 

d) TAJ/5  Podnět paní Evy Pelantové – nepořádek a návrh na zastřešení zastávek 
MHD v Malostranské ulici; 

 
Ing. Aschenbrenner – s paní Pelantovou ještě dnes telefonicky hovořil, se zaslanou 

odpovědí na svůj podnět je spokojena;  
 
 

Usnesením č. 36/2013 zastupitelé vzali informativní zprávy na vědomí 24 hlasy, 1 zastupitel 
nehlasoval. 

 
 

17. – 18. 
 

e) EAP/2 Dotace a finanční dary poskytnuté Radou městského obvodu Plzeň 2 – 
  Slovany; 

 
p. Andrlík – používá RMO P2 při rozdělování dotací nějaká kritéria? Vzhledem k počtu 

členů a dětí mu některé dotace připadají nevyvážené. Organizace Plzeňští 
patrioti nemá sídlo na Slovanech; 
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Mgr. Fluxa -  Rada městského obvodu v drtivé většině případů respektovala 
stanoviska a doporučení příslušných odvětvových komisí. Změn oproti 
návrhům komisí bylo minimum. V případě žadatele Plzeňští patrioti rada se 
stanoviskem komise souhlasila; 

 
RSDr. Ing. Kvit – z jakého důvodu dostala JSDH Hradiště jednu dotaci a JSDH Koterov 

dvě dotace? 
Mgr. Fluxa -  JSDH Hradiště podala jednu žádost o dotaci, JSDH Koterov podala dvě 

žádosti, přičemž každou žádost posuzovala jiná komise (dle účelu žádosti); 
 
 

f)  KT/2  Návštěvnost místních knihoven v Božkově a Koterově; 
 
 

Usnesením č. 37/2013 zastupitelé vzali na vědomí předložené informativní zprávy 23 hlasy,   
2 zastupitelé nehlasovali. 

 
 

19. – 20. 
 

g)  EAP/5 Činnost Školských rad při ZŠ v MO Plzeň 2 – Slovany; 
 
 
h)  ŽP/1 Průběh povodně v MO Plzeň 2 – Slovany v červnu 2013; 
 
 

K materiálům nebyly dotazy, usnesením č. 38/2013 zastupitelé vzali informativní zprávy na 
vědomí 22 hlasy, 3 zastupitelé nehlasovali.  

 
 

21. 
 

i)   EAP/4 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 04/2013 
  – 06/2013; 

 
 

Usnesením č. 39/2013 zastupitelé vzali uvedenou informativní zprávu na vědomí 24 hlasy 
bez diskuse, 1 zastupitel nehlasoval. 
 
 
22. 

 
j)  KT/3  Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 03/2013 

  – 05/2013; 
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 22. a) TAJ/4 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany od 14. 03. 
2013 do 12. 06. 2013 

 
  Předseda Kontrolního výboru ZMO P2 informoval přítomné o plnění usnesení 
Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 14. 03. 2013 do 12. 06. 
2013. Ve sledovaném období bylo splněno 6 usnesení, nadále ve sledování zůstává                 
5 usnesení s delším termínem plnění.  
  K materiálu nebyly připomínky, usnesením č. 40/2013 zastupitelé 24 hlasy vzali 
materiál na vědomí včetně informativní zprávy o činnosti Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – 
Slovany za období 03/2013 – 05/2013, 1 zastupitel nehlasoval.   
 
 
 23. Různé  
 
Ing. Aschenbrenner – v předstihu upozorňuje, že dne 21. 08. 2013 od 14:00 hodin proběhne 

mimořádné zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany za účelem vyjádření MO P2 
k vyhlášce o výherních hracích automatech; 

 
RSDr. Ing. Kvit – budou se městské obvody vyjadřovat k názvu nového divadla? 
Ing. Aschenbrenner – město zatím městské obvody v této věci neoslovilo, osobně je pro 

zachování stávajícího názvu; 
 
Mgr. Zíka -  poslanecký klub KSČM se zabýval problematikou mateřských škol, 

z jednání vzešly 3 možnosti, a to:  
a) zrušit veškeré investice, např. cyklistická stezka a lávka přes řeku 
b) vejít v jednání s p. Březinou, vlastníkem kasáren Slovany 
c) hledat volná místa na současných ZŠ, kam by se mohly přesunout děti 

s odkladem školní docházky; 
Ing. Aschenbrenner – k jednotlivým možnostem: 

a) nedoporučuje vzdávat se získané dotace na investice 
b) s p. Březinou ještě probíhá jednání ohledně změny územního plánu 
c) základní školy byly osloveny, např. 20. ZŠ, kde však není možné řešit 

technicky, nyní se jedná se ZŠ Božkov; 
  
p. Krs -   tlumočí kladné odezvy občanů na sportovní vyžití na Božkovském ostrově, 

a naopak připomínky občanů k sekání trávy v okolí Blatenské ulice – 
dlouho nebylo posekáno; 

Ing. Klečková -  první seče trávy probíhají podle smlouvy v termínu do 31. 05., vzhledem 
k deštivému počasí však firma požádala o prodloužení termínu do 10. 06. 
Nyní jsou již seče provedeny; 

 
 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto na závěr p. starosta poděkoval přítomným za 
účast a v 16:10 hodin zasedání ukončil.   
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 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 29/2013 až 40/2013 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 02. 07. 2013                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 
 
 
 
 


