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ZÁPIS 
 

ze 4. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 
2013 ze dne 21. 08. 2013 

 
Přítomni: Roman Andrlík, Lukáš Anton, Ing. Lumír Aschenbrenner, Jarmila Beránková, 

DiS., Mgr. Jan Fluxa, Jan Hlaváček, 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,              
JUDr. Jaroslav Novák, Ing. et Ing. Miloš Nový, Pavel Pokora, Irena Rottová, 
Václav Seitz, M.Sc., Bc. David Šlouf, Eva Trůková, Ing. Michal Uhlíř, 
Ladislav Uhrin, Martin Vít, Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluveni: PhDr. Miroslav Hus, Ing. Petr Náhlík; 
 
Začátek jednání: 14:00 hodin 
 
Program: 
 1.   Zahájení a schválení programu jednání 
 2.   Volba návrhové komise  
 3.   Stanovení ověřovatelů zápisu   
 3. a) TAJ/1 Zánik mandátu člena ZMO Plzeň 2 – Slovany a stanovení náhradníka za 

člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  
 4.  EAP/1 Změny vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2012 o stanovení míst a času, 

ve kterém mohou být provozovány loterie, sázkové anebo jiné podobné hry  
 5.  KT/1 Přijetí finančního daru od podniku Plzeňská teplárenská, a.s.  
 6.   Různé      
 
 

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

 
 4. 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: PhDr. Hus a Ing. Náhlík. Do programu jednání 
byly doplněny materiály předložené „na stůl“, poté byl program jednání schválen 21 hlasy.  
 
 Ve 14:02 hodin přišel Ing. Uhlíř, přítomno 22 zastupitelů. 
 
 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl: Mgr. Levorovou, Ing. et Ing. 
Nového a p. Uhrina. O návrhu se hlasovalo: pro 22 zastupitelů.  
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Andrlík a p. Krs – schváleni všemi přítomnými 
zastupiteli, tj. 22 hlasy. 
 
 Ve 14:04 přišla paní Rottová, přítomno 23 zastupitelů. 
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 3. a) TAJ/1 Zánik mandátu člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany a stanovení náhradníka za člena Zastupitelstva městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany 

  
  Starosta MO P2 Ing. Aschenbrenner informoval přítomné, že dne 18. 08. 2013 obdržel 
rezignaci člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany pana Ing. Petra Sovy 
(ČSSD) na mandát. Podle § 55 odst. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev v obcích, v platném znění, okamžikem doručení písemné rezignace starostovi 
mandát pana Ing. Petra Sovy zanikl. V souladu s § 56 uvedeného zákona rada prohlásila 
náhradníka z kandidátní listiny ČSSD pana JUDr. Jaroslava Nováka, nar. 12. 03. 1953, bytem 
Stanko Vodičky 1978/25, členem Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ke dni 
19. 08. 2013. Předseda poslaneckého klubu ČSSD Bc. Lokajíček úvodem stručně představil 
nového člena zastupitelstva. V souladu s § 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, musí člen zastupitelstva složit příslušný slib. Znění slibu přečetl RSDr. Ing. Kvit, poté 
JUDr. Novák složil slib do rukou Ing. Aschenbrennera. Tím se stal řádným členem 
zastupitelstva, který je oprávněn hlasovat. Nadále tedy bylo přítomno 24 zastupitelů.  
 Usnesení č. 41/2013 v této záležitosti zastupitelé přijali 23 hlasy, 1 zastupitel 
nehlasoval. 
 
 
 4.  EAP/1 Změny vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2012 o stanovení míst a 

času, ve kterém mohou být provozovány loterie, sázkové anebo jiné 
podobné hry  

 
 Na ÚMO Plzeň 2 – Slovany byla doručena žádost Odboru bezpečnosti a prevence 
kriminality MMP o vyjádření ke změně vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2012                
o stanovení míst a času, ve kterém mohou být provozovány loterie, sázkové anebo jiné 
podobné hry. Navrhovaná změna spočívá ve zrušení odst. 2 v čl. III. „P řechodné ustanovení“ 
ve smyslu nálezu Ústavního soudu. V případě přijetí navržené změnové vyhlášky by při 
současném stavu byli provozovatelé hazardu nuceni ukončit provoz svých zařízení, což by 
podle návrhu změny zákona o loteriích bylo reálné provést do konce února příštího roku. 
Uvedená vyhláška byla v minulosti pro město Plzeň schválena na základě vůle jednotlivých 
městských obvodů. Na MO Plzeň 2 – Slovany nejsou povolena žádná místa k provozování her 
s tím, že povolená zařízení doběhnou do konce roku 2014. Většina těchto provozoven je 
umístěna v blízkém okolí hlavního nádraží.  
V souladu s usnesením ZMP č. 579 ze dne 08. 11. 2012, kterým byl schválen finanční vztah 
rozpočtu města a městských obvodů, činí příjem za provozování hracích přístrojů pro rok 
2013 – 15.454 tis. Kč. Z této částky jsou vypláceny dotace jiným neziskovým organizacím, 
ale využívá se i na investiční akce a běžné výdaje.  
 
Odbor EaP předložil 3 varianty řešení, a to: 
- Varianta A: 
 úplné zrušení hazardu (schválení zaslaného návrhu obecně závazné vyhlášky bez 
 vymezení lokalit, ve kterých lze hazard na území MO P2 provozovat). Znamená 
 výpadek příjmů MO P2 pro rok 2014 cca 11 mil. Kč; 
 
- Varianta B: 
 zrušení hazardu v MO P2 od 01. 01. 2015, návrh přechodné ustanovení o skončení 
 provozu povolených zařízení pro MO P2 ve vyhlášce ponechat. Znamená výpadek 
 příjmů MO P2 cca 15 mil. Kč od roku 2015; 
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- Varianta C: 
 regulace hazardu v MO P2 vymezením lokalit, kde lze provozovny umístit. Je navržena 
 lokalita v blízkosti centra města takto: Koterovská 6 - 14, Mikulášská 8 – 14, Slovanská 
 7 - 86, Sladkovského 4 - 68, Rejskova 9, Božkovská 47, Houškova 23, Úslavská 27, 
 Plzenecká 62a, Papírnická 3, Jedlová 4, Zahradní 21 – 25. Znamená příjem pro náš MO 
 kolem 10 mil. Kč; 
 
Ing. Aschenbrenner – všichni zastupitelé k této věci obdrželi mnoho dopisů, které lze rozdělit 

do tří skupin: od zaměstnanců heren, od provozovatelů heren a od vlastníků 
nemovitostí, ve kterých se herny nacházejí. Jednání se účastní řada občanů, 
proto nejprve dá prostor na vyjádření všech hostů, pak bude následovat 
diskuse zastupitelů k vlastnímu materiálu;  

 
hosté: p. Milan Jůza - co uděláte s lidmi, kteří přijdou o práci,  
  - kde vezmete chybějící peníze z loterií,  
  - jak se bude řešit Sazka, Sportka, Tipsport – to není považováno za 

 hazard? 
  - jak odškodníte nájemce nebytových prostorů za zmařené investice, 

 majitele domů o ušlé nájmy, dodavatelům jejich ušlé tržby? 
Ing. Aschenbrenner – příjmy jsou minimálně pro příští rok pro náš MO nenahraditelné;  
p. Pokora -  jsou zde přítomni zástupci loterijních společností. Je ale také přítomen 

někdo, kdo zastupuje občany, kterým vznikla závislost na automatech? 
Chápe, že jde o byznys, ale jedná se také o problémy se závislými osobami, 
které mají zničené rodiny a většinou jsou na sociálních dávkách. Dle 
informací z médií jsou v ČR cca 2 osoby, které hrací automaty zapůjčují do 
jednotlivých podniků; 

 
hosté: pí Martina Lericová – provozovnu mají pronajatou, když skončí výherní automaty, 

bude muset propouštět zaměstnance, nebude mít na jejich platy. Rodiny ničí 
nejen automaty, ale také alkohol a drogy; 

 
Ve 14:11 hodin přišel Mgr. Janouškovec, přítomno 25 zastupitelů. 
 
Ing. Aschenbrenner – do diskuse se dále přihlásil pan Martin Marek, který nemá trvalé 

bydliště na našem obvodě, ani zde nevlastní žádnou nemovitost, proto je 
třeba nechat hlasovat o možnosti udělit mu slovo. 

  Následovalo hlasování o tomto návrhu: pro 16, proti 3, zdrželo se 0, 
nehlasovalo 6 zastupitelů – návrh byl přijat; 

 
hosté: p. Martin Marek – na internetu běží kampaň proti hazardu v Plzni. Zastupitelstvo MO 

P2 již dříve odhlasovalo zrušení všech heren na obvodě. Herny zbyly 
převážně v lokalitách, kde žijí sociálně slabí občané. Kdo navrhuje, aby byly 
herny opět povoleny? K názorům, které zde již zazněly: Kolik je v hernách 
zaměstnáno lidí - většinou je to jeden zaměstnanec přes den a jeden přes 
noc, berou plat cca 8 tis. Kč, je tam kriminalita. Příjem městského obvodu 
z automatů činí cca 13,5 mil. Kč za rok, ale občané do automatů nahází 
dvacetinásobek této částky. Tyto prostředky by mohli utratit jinak. 
Doporučuje, aby zastupitelé zvážili přednesené argumenty při hlasování; 
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Ing. Aschenbrenner – varianta C uvedená v návrhu usnesení (tj. regulace hazardu v MO P2 

vymezením lokalit, kde lze provozovny umístit) byla zpracována odborem 
EaP ÚMO P2. Navrhované lokality nebyly vytipovány uměle, ale jsou to ty, 
které by zůstaly v platnosti po 1. lednu 2015; 

 
 
 Další hosté se do diskuse nepřihlásili, proto následovala diskuse zastupitelů 
k předloženému materiálu: 
 
Ing. Aschenbrenner – k problematice heren zasedal Finanční výbor ZMO P2 i Rada 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. V obou případech byla odsouhlasena 
varianta B (tj. zrušení hazardu na MO P2 od 01. 01. 2015), kterou bude 
rovněž doporučovat. Bohužel musí konstatovat, že město není schopno 
k problému přistoupit koncepčně; 

 
p. Vít -  variantu B osobně vnímá jako kompromisní řešení problému. Domnívá se, 

že hlasováním je třeba se vyjádřit i k předložené variantě A (tj. úplné 
zrušení hazardu). Problematikou se bude dále zabývat Zastupitelstvo města 
Plzně, které bude mít poslední slovo a rozhodne o řešení celého problému 
nejen na Slovanech, ale i v celé Plzni; 

 
Ing. Aschenbrenner – není příznivcem heren a hazardu, ale cítí zodpovědnost za život 

v městském obvodě, tj. jak je uklizeno, posekáno, zda bude postavena nová 
mateřská škola, atd.;  

 
Bc. Lokajíček -  za klub ČSSD: o hazardu vedli několik diskusí, jejich výsledkem je to, že 

z důvodu zachování konzistentního postoje k současnému stavu hodlají 
podpořit variantu B; 

 
RSDr. Ing. Kvit – za klub KSČM: zastupitelé dostali řadu dopisů zabývajících se otázkou 

zaměstnanosti pracovníků, kteří pracují v této oblasti. Nehovoří se v nich    
o hazardu. KSČM je proti hazardu. Zazněly zde námitky, že problémy jsou   
i s alkoholiky a drogově závislými. Bylo řečeno, že se hrálo, hraje se a bude 
se hrát. Proti tomu není žádný argument. V ČR zatím asi nebyl proveden 
žádný průzkum, jakým způsobem jsou gambleři závislí na hernách. Klub 
KSČM podpoří variantu B; 

 
Mgr. Janouškovec – za klub KDU-ČSL: majitel jedné firmy provozující automaty mu sdělil, 

že lidé do heren chodí proto, že tam vyhrávají. S tímto názorem nelze 
souhlasit. Bude rovněž pro variantu B; 

 
Následovalo hlasování o předložených návrzích:  
- protinávrh p. Víta (tj. varianta A): pro 2, proti 6, zdrželo se 17 – návrh nebyl přijat; -
 návrh Ing. Aschenbrennera (tj. varianta B): pro 25, proti 0, zdrželo se 0.  
Usnesení č. 42/2013 zastupitelé přijali jednohlasně.   
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 5.  KT/1 Přijetí finančního daru od podniku Plzeňská teplárenská, a.s. 
 
 1. místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany Mgr. Fluxa předložil návrh darovací smlouvy na 
poskytnutí peněžitého daru č. 20110/13/Ost./021 mezi dárcem: Plzeňská teplárenská, a.s.           
a obdarovaným: Statutární město Plzeň – MO Plzeň 2 – Slovany.  
Jedná se o finanční dar ve výši 100.000,- Kč, který bude využit na úhradu nákladů 
souvisejících s činností Jednotky sboru dobrovolných hasičů v souvislosti se záplavami – 
pořízení nového vozidla jako náhrada za vozidlo zničené při povodních v červnu 2013.  
 Přijetí finančního daru předem kladně projednal Finanční výbor ZMO P2 a Rada 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Ani zastupitelé neměli k návrhu připomínky, 
usnesením č. 43/2013 jednohlasně schválili výše uvedenou darovací smlouvu.  
 
 
 6.   Různé  
 
Ing. Bruner (bývalý člen ZMO P2) - asi před rokem se městu Plzeň podařilo zapojit do koupě 

elektřiny pro městské podniky. Byl by rád, aby možnost nákupu levnější 
energie, byla přínosem nejen pro podniky, ale i pro občany. Navštívil v této 
věci náměstka primátora pana Zrzaveckého. Nyní se dozvěděl, že občané 
Městského obvodu Plzeň 3 již tuto možnost mohou využívat, představuje to 
pro ně velkou slevu na energiích – elektřina, plyn, možná i voda. Na 
městském obvodě je mnoho rodinných domků, při využití levnější energie 
by mohlo dojít k úspoře asi 10 - 12 % z celkové ceny energie, což pro 
vlastníka RD představuje až 5 tis. Kč. Žádá, aby tato informace byla 
zprostředkována občanům MO Plzeň 2 – Slovany; 

 
Ing. Aschenbrenner - MO Plzeň 3 nabízí možnost využití levnější energie pro občany všech 

městských obvodů. Informace bude medializována v našem Informačním 
zpravodaji a na webu MO Plzeň 2 – Slovany; 

 
p. Andrlík –  chtěl by podpořit návrh Ing. Brunera. Žádá, zda by pan starosta mohl zjistit 

potřebné informace; 
 
Ing. Aschenbrenner - informace rád zprostředkuje; 
 
 
 
 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto na závěr p. starosta poděkoval přítomným za 
účast a ve 14:30 hodin zasedání ukončil.   
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 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 41/2013 až 43/2013 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                                                                 Václav Krs                                                
    člen ZMO Plzeň 2 – Slovany                                         člen ZMO Plzeň 2 - Slovany 
 
 
V Plzni dne 27. 08. 2013                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 
 
 
 
 


