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ZÁPIS 
 

z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2013  
ze dne 24. 09. 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, 
JUDr. Jaroslav Novák, Ing. et Ing. Miloš Nový, Ing. Petr Náhlík, Pavel Pokora, 
Irena Rottová, Václav Seitz, M.Sc., Bc. David Šlouf, Eva Trůková, Martin Vít, 
Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluveni: RSDr. Ing. Karel Kvit, Ing. Michal Uhlíř, Ladislav Uhrin; 
 
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 řádného zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany 
 5.  EAP/2 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – červen 2013  
 6.  EAP/3 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2013 – RO č. 10/2013 
 7.  EAP/4 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2013 – RO č. 11/2013 
 8.  EAP/1 Připomínkování návrhu novely obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Plzně o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
 9.  TAJ/3 Novela Statutu města 
 10.  KT/3 Předání vyřazeného hasičského vozidla AVIA do muzea v Chotěšově 
 11.  TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 5. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

v roce 2013 (MP, PČR, JSDH)  
 12.  KT/1 IZ - Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií, služebnou 

Slovany a Policií ČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za I. pololetí 2013 
 13.  KT/2 IZ – Činnost JSDH a SDH působících v MO Plzeň 2 – Slovany,                  

za I. pololetí 2013 
 14.  TAJ/4 Projednání informativních zpráv na 5. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

v roce 2013 (ostatní) 
 15.  MAI/1 IZ – 1. návrh plánu investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2014   
 16.  MAI/2 IZ – 1. návrh plánu investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany v budovách 

mateřských škol na rok 2014   
 17.  MAI/3 IZ – Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů  
 18.  EAP/5 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období           

08/2013 - 09/2013 
 19.  SO/1 IZ – Informace z oblasti trhu práce  
 20.  KT/4 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období         

06/2013 - 09/2013 
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 21.  TAJ/5 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 
– Slovany za období od 13. 06. 2013 do 11. 09. 2013 

 22.   Různé  
 
 

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

 
 5. 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 23 členů zastupitelstva, jednání je 
usnášeníschopné. Z jednání byli omluveni: RSDr. Ing. Kvit, Ing. Uhlíř, p. Uhrin. Zahájení 
jednání nebyl přítomen Ing. Náhlík. Do programu jednání byly doplněny materiály předložené 
„na stůl“. Ing. Aschenbrenner navrhl změnu programu – přesunutí bodů č. 5, 6, 7 (tj. 
projednání informativních zpráv o činnosti Městské policie, služebny Slovany, Policie ČR, 
obvodního oddělení Plzeň 2 a Jednotek sboru dobrovolných hasičů, za I. pololetí 2013) až 
k ostatním informativním zprávám, vzhledem k avizovanému pozdějšímu příchodu 
přizvaných hostů (velitelů). Poté byl upravený program jednání schválen 22 hlasy,                  
1 zastupitel nehlasoval. 
 
 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl: Mgr. Pavla Janouškovce,           
Ing. et Ing. Miloše Nového a Mgr. Gabrielu Levorovou. O návrhu se hlasovalo:                    
pro 23 zastupitelů. 
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Roman Andrlík a p. Václav Krs  – schváleni všemi 
přítomnými zastupiteli, tj. 23 hlasy. 
 
 
 4.  TAJ/1 Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 – Slovany a orgánů města Plzně          

od posledního řádného zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 
  
  Starosta MO P2 informoval přítomné o činnosti Rady městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany a orgánů města Plzně od posledního řádného zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany. 
Zastupitelé písemně obdrželi přehled vybraných usnesení RMP a ZMP. 
 
  Ve 14:08 hodin přišel Ing. Náhlík, přítomno 24 zastupitelů. 
 
Diskuse zastupitelů: 
 
Bc. Lokajíček –  k usnesení RMP č. 880 (přijetí Dodatku č. 2 ke Smlouvě s ROP JZ pro 

projekt obnovy historické části obce Plzeň – Koterov) - čeho konkrétně se 
dodatek týká? 

Ing. Aschenbrenner – jedná se o změnu časového harmonogramu projektu - posunutí 
ukončení fyzické realizace projektu z 31. 08. 2013 na 18. 10. 2013. Změna 
již byla schválena ROPem;  

 
  Další dotazy k tomuto bodu zastupitelé neměli, usnesení č. 44/2013 přijali všemi hlasy.  
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 5.  EAP/2 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – červen 2013 
 
  1. místostarosta MO P2 Mgr. Fluxa seznámil přítomné s rozborem hospodaření MO 
Plzeň 2 – Slovany za leden – červen 2013. Součástí materiálu byl rovněž přehled 
rozpočtových opatření schválených RMO P2 a ZMO P2 k 30. 06. 2013. Příjmy byly plněny 
na 85,07 % a výdaje čerpány na 32,84 % k rozpočtu upravenému.   
  Materiál předem kladně projednal Finanční výbor ZMO P2 a Rada městského obvodu 
Plzeň 2 – Slovany.  
 
Ing. et Ing. Nový – FV jednomyslně doporučil tento materiál ke schválení;  
 
  K návrhu zastupitelé neměli dotazy, usnesením č. 45/2013 schválili rozbor hospodaření 
MO Plzeň 2 – Slovany za leden – červen 2013 22 hlasy, 2 zastupitelé nehlasovali.   
 
 
 6.  EAP/3 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2013 – RO č. 10/2013   
 
 Následoval návrh rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 
roku 2013 – RO č. 10/2013. Jednalo se o změnu financování, příjmové a výdajové části 
rozpočtu. Příjmy se navyšují zejména s ohledem na předpokládané vyšší plnění za pronájem 
pozemků. Naopak největší výdaje představuje spoluúčast na dotované akci „Zateplení          
89. MŠ, Habrová ul., Plzeň“ a dále náklady na rekonstrukci KDŠ. Také tento materiál předem 
projednal Finanční výbor ZMO P2 a Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. 
 
Bc. Lokajíček - navyšují se finanční prostředky na rekonstrukci KD Šeříková, dle jeho 
  názoru se jedná o rozpočtovou nekázeň; 
Ing. Brousek -  je třeba si uvědomit, že v tomto případě se nejedná o klasickou investiční 

akci. Budova Kulturního domu Šeříková je majetek svěřený MO Plzeň 2 – 
Slovany do správy Statutem města. O tento majetek se obvod musí starat. 
V květnu 2013 přišel do zařízení nový nájemce, jehož představy na 
rekonstrukci a provozování se musely korigovat se záměrem obvodu. Byla 
zpracována projektová dokumentace, vlastní rekonstrukci bylo potřebné 
realizovat v prázdninových měsících, protože na podzim už budou v objektu 
probíhat nasmlouvané akce. Ve smlouvě o dílo je uveden způsob úhrady za 
provedené práce. Nemáme žádný dluh vůči firmě ani vůči rozpočtu; 

Ing. Aschenbrenner – finanční prostředky obvod má k dispozici, k rozpočtové nekázni 
nedošlo; 

 
 Jiné dotazy k materiálu nebyly, následovalo hlasování o předloženém návrhu: pro 16, 
proti 0, zdrželi se 4 a nehlasovali rovněž 4 zastupitelé. Usnesení č. 46/2013, kterým bylo 
schváleno rozpočtové opatření RO č. 10/2013, zastupitelé přijali 16 hlasy.  
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 7.  EAP/4 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 
2013 – RO č. 11/2013 

  
 1. místostarosta MO P2 Mgr. Fluxa dále předložil návrh rozpočtového opatření rozpočtu 
schváleného MO P2 roku 2013, a to RO č. 11/2013. Jednalo se o změnu financování a 
výdajové části rozpočtu v celkové výši 5.890 tis. Kč. Tyto prostředky z MMP budou použity 
na pořízení datových projektorů pro 5. MŠ a 38. MŠ, na nákup vozidla pro dobrovolné hasiče 
v MO P2 a dále budou zapojeny získané dotace na rekonstrukci vnitrobloku NGP-
Habrmannova a na zateplení 89. MŠ.  
  
Ing. et Ing. Nový -  na jednání Finančního výboru bylo uvedené rozpočtové opatření 

 schváleno jednomyslně; 
 
 K návrhu nebyly připomínky, zastupitelé přijali usnesení č. 47/2013 v této záležitosti 
jednohlasně.  
 
 
 8.  EAP/1 Připomínkování návrhu novely obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Plzně o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 
  Následoval návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004    
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění vyhlášek statutárního města 
Plzně č. 7/2004, 10/2005, 16/2005, 9/2006, 8/2010, 4/2011, 1/2012 a 8/2012. Ekonomický 
úřad MMP obdržel od Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně podnět ke změně sazby 
místního poplatku za užívání veřejného prostranství v případě předsunutého prodeje. Za 
předsunuté prodejní místo se považuje místo na veřejném prostranství před vlastní 
provozovnou, na kterém se uskutečňuje prodej zboží nebo poskytují služby stejného druhu 
jako v provozovně. Do článku 6, odst. 1) vyhlášky se vloží nové písmeno, a to: 
„d)  předsunutý prodej    
 za každý i započatý m2 a každý i započatý den                           Kč 8,--„ 
 
Ing. Aschenbrenner – na území MO P2 se jedná o tři případy předsunutých míst 

(květinářství). ÚKRmP zpracovává jednotná pravidla „Vzhled a umístění 
předsunutých prodejních míst v centru města Plzně“. Odbor EaP ověřil, že  
tato pravidla nezasáhnou do území našeho obvodu. Dále do čl. 7 vyhlášky, 
který se týká osvobození od poplatku, je navrženo vložit mimo jiné písmeno 
p) ve znění: „fyzické a právnické osoby, které užívají veřejné prostranství 
na základě uzavřené platné smlouvy o spolupráci na akce, u nichž dochází 
k naplnění cílů projektu EHMK.“ Na základě tohoto ustanovení by subjekty, 
které budou provozovat výdělečné aktivity v souvislosti s EHMK (např. 
stánkový prodej na náměstí Republiky), neplatily místní poplatek za užívání 
veřejného prostranství. S tímto návrhem nesouhlasí a doporučuje vyjmout 
z čl. 7 písmeno „p)“; 

 
Mgr. Zíka -  předsunutá místa u květinářství by mohla mít zrušenou platbu za zábor. 

Např. na Koterovské ul. je to jediná květinová výzdoba a v létě se v těchto 
místech neprášilo, protože se tam kropil chodník. Oproti tomu je před 
některými obchody umístěno různé zboží, např. Slovanská 35, večerka 
Liliová, textil NGP 2 – tato místa by také měla být zpoplatněna; 
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Ing. Aschenbrenner – v předloženém návrhu vyhlášky spatřuje cestu k tomu, aby ulice ožily. 
Další provozovny, které využívají veřejné prostranství, platí za zábor vyšší 
částky, než za výše uvedený předsunutý prodej; 

 
 Jiné připomínky k materiálu nebyly, usnesením č. 48/2013 zastupitelé jednomyslně 
souhlasili s návrhem novely obecně závazné vyhlášky s výjimkou čl. 7 písm. p) a doporučili 
tento návrh Zastupitelstvu města Plzně ke schválení. 
 
 
 9.  TAJ/3 Novela Statutu města  
 
  Starosta MO P2 Ing. Aschenbrenner zastupitele informoval, že Odbor právní a 
legislativní MMP zaslal k připomínkování návrh novely Statutu města, a to jak návrh textu 
změnové vyhlášky, tak i stávající znění Statutu města, v němž jsou navrhované změny 
uvedeny formou revizí textu. Po uplynutí lhůty k připomínkování bude návrh novely 
předložen k projednání Právní komisi RMP a Komisi pro statut a integraci obcí. Následně 
návrh projedná Rada a Zastupitelstvo města Plzně. Účinnosti by měla novela nabýt dne         
1. ledna 2014. Změny se týkají např. zajišťování čištění mostů městským obvodem, změny 
v souvislosti se zákonem o týrání zvířat, povinnosti schvalovat účetní uzávěrku na základě 
novely zákona o účetnictví, přesunu rozhodovacích pravomocí k nebytovým prostorům 
z městských obvodů na orgány celoměstské. K návrhům změn se vyjádřili dle kompetencí 
jednotliví vedoucí odborů ÚMO P2 a následně Rada městského obvodu.   
 
Ing. Aschenbrenner – v návrhu usnesení je uvedeno, že MO Plzeň 2 – Slovany nesouhlasí 

s návrhem změny uvedené v bodě č. 5 změnové vyhlášky (čištění mostů – 
městský obvod nemá na tuto činnost finanční prostředky) a dále s návrhem 
změny uvedené v bodě č. 31 změnové vyhlášky (přesun rozhodovacích 
pravomocí k nebytovým prostorům). Naopak vedení MO doporučuje 
zapracovat do návrhu změn kompetenci uvedenou v čl. 19 - Školství, 
týkající se jmenování a odvolání ředitele mateřské školy; 

 
  K předloženému materiálu nebyly dotazy, proto se přistoupilo k hlasování: usnesení      
č. 49/2013 v této záležitosti zastupitelé přijali jednohlasně.   
 
 
 10.  KT/3 Předání vyřazeného hasičského vozidla do muzea v Chotěšově 
 
 Mgr. Fluxa dále předložil návrh na vyřazení nepotřebné hasičské techniky – speciálního 
hasičského vozidla DA 8 A 30, SPZ PM 63-34. Vozidlo bylo pořízeno v roce 1977 za 
166.944,- Kč, jeho stávající reálná hodnota je do 15.000,- Kč. Protože se jedná o první 
vozidlo tohoto typu v okrese Plzeň – město, projevilo o něj zájem hasičské muzeum Plzeňska, 
které v současné době buduje expozici hasičské techniky v objektu kláštera v Chotěšově. 
Návrh předem kladně projednal Finanční výbor ZMO P2 i Rada městského obvodu. 
 
Bc. Lokajíček -  převod vozidla bude bezúplatný? 
p. Jůzek -  ano, dosavadní údržba vozidla byla velmi finančně náročná; 
 
Ing. Náhlík -  navrhuje do usnesení doplnit, že se jedná o poskytnutí daru a uvést přesnou 
  identifikaci obdarovaného, tj. název, adresu a IČO, případně hodnotu daru; 
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Ing. Müllerová -  doporučuje usnesení upravit tak, že ZMO P2 schvaluje vyřazení nepotřebné 
  techniky a poskytnutí daru. Účetní hodnota daru bude řešena v inventarizaci, 
  není třeba ji zaznamenávat do usnesení; 
Mgr. Fluxa -  souhlasí s připomínkou, usnesení bude upraveno dle návrhu Ing. Náhlíka; 
 
 Zastupitelé neměli k návrhu jiné připomínky, upraveným usnesením č. 50/2013 
jednomyslně schválili vyřazení nepotřebného hasičského vozidla a jeho bezúplatný převod 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Městskému sdružení hasičů Plzeň.    
 
 
11. – 20. TAJ/2+4 Projednání informativních zpráv na 5. zasedání Zastupitelstva  

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2013 
   
  Následovalo projednání informativních zpráv: 
 
 Na zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany se dostavili pozvaní hosté: velitel MP, služebny 
Slovany - p. Tomáš Petřík a velitel JSDH Koterov – p. Petr Jůzek. Velitel PČR, obvodního 
oddělení Plzeň 2, npor. Ing. Bc. Martin Černý, byl z jednání omluven. Hosté informovali 
přítomné zastupitele o činnosti na svých úsecích za uplynuté období a následně odpověděli na 
dotazy zastupitelů. 
 

a)  KT/1  Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií ČR, služebnou 
  Slovany a Policií ČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za I. pololetí 2013; 

 
 Bc. Lokajíček -  na území MO Plzeň 2 – Slovany nedávno prošel protiromsky laděný 
  pochod. Jak pochod probíhal? 
 p. Petřík -  této akce se účastnila Městská policie v součinnosti s Policií ČR. Pochod 

vyšel z náměstí Republiky a končil na náměstí Milady Horákové. Na trase 
vznikl jediný větší problém, a to když aktivisté zablokovali trasu pochodu. 
Protože neuposlechli výzvu policie, došlo k použití donucovacích 
prostředků a záležitost je řešena jako přestupek. U Galerie Slovany došlo 
k napadení policisty v civilu, příslušným osobám bylo sděleno obvinění 
z napadení veřejného činitele. V průvodu bylo cca 5 osob, které si zakrývaly 
obličej. Protože se jednalo o protiprávní jednání, byla věc předána k řešení 
správnímu orgánu. Jiné incidenty nebyly zaznamenány; 

 
 Mgr. Zíka - požádal o doplnění údajů k další chystané demonstraci dne 05. 10; 
 p. Petřík -  na 05. 10. je plánován další podobný pochod, jako byl v srpnu. Žádné 

shromáždění levicových ani pravicových aktivistů zatím nebylo nahlášeno, 
ale ještě běží termín, do kdy tak mohou učinit; 

 
 Usnesením č. 51/2013 zastupitelé vzali zprávu na vědomí 23 hlasy, Mgr. Levorová 
nebyla hlasování přítomna. 
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b)  KT/2  Činnost JSDH a SDH působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za I. pololetí 
  2013; 

 
 Mgr. Zíka - vybavení a oblečení členů JSDH je v jejich vlastnictví? 
 p. Jůzek -  ne, oblečení, helma a boty jsou ve vlastnictví MO Plzeň 2 – Slovany; 
 
 Jiné dotazy k materiálu nebyly, usnesením č. 52/2013 jej zastupitelé vzali na vědomí   
23 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval. Poté hosté ve 14:48 hodin opustili zasedání ZMO Plzeň 2 – 
Slovany.  
 
 

c)  MAI/1  1. návrh plánu investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2014; 
 

  p. Mařík -  u akce „Greenways – cyklostezka Malostranská – vodní cvičiště“ jsou 
uvedeny náklady 10 mil. Kč. Pokud bude získána dotace, jak vysoké 
spolufinancování bude nutné ze strany MO P2? 

  Ing. Aschenbrenner – zatím o dotaci není požádáno, ke každé žádosti musíme mít 
souhlas Zastupitelstva města Plzně; 

  Ing. Brousek -  pokud se bude žádost o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury 
(SFDI), bude spoluúčast 15 %. Pro rok 2014 se změnily podmínky, dosud 
byla spoluúčast 30 %; 

  Ing. Náhlík - doporučuje ověřit, zda je v projektu na cyklostezku zohledněna masivní 
skála nad Úslavským kanalizačním sběračem; 

  Ing. Aschenbrenner – tuto skutečnost prověří odboru majetku a investic ÚMO P2; 
 
 Po ukončení diskuse zastupitelé vzali tuto informativní zprávu na vědomí jednohlasně 
usnesením č. 53/2013. 

 
 

d)  MAI/2  1. návrh plánu investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany v budovách 
  MŠ na rok 2014; 

 
 Mgr. Zíka - v souvislosti s rekonstrukcí budovy MŠ v Částkově ulici navrhuje, zvážit 
  možnost nástavby dalšího poschodí; 
 Ing. Aschenbrenner – před časem se již prověřovaly možnosti nástaveb na budovách 
  mateřských škol. Pravděpodobně tato možnost není, ale záležitost bude ještě 
  jednou ověřena; 
 
 Jiné dotazy k materiálu nebyly, usnesením č. 54/2013 zastupitelé vzali předloženou 
informativní zprávu na vědomí všemi hlasy.  

 
 

e)  MAI/3  Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů;  
 

Ing. Aschenbrenner – pozval všechny zastupitele na slavnostní ukončení akce „Obnova 
historické části obce Plzeň – Koterov za účelem zachování kulturního a 
historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu“, které se bude konat dne 
8. října 2013 od 12:00 hodin na Koterovské návsi.  

 
 Usnesením č. 55/2013 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí jednomyslně.  
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f)   EAP/5 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 08/2013  
  – 09/2013; 
 

  K předložené zprávě nebyly dotazy, usnesením č. 56/2013 ji zastupitelé vzali na 
vědomí 23 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.  

 
 

g)  SO/1 Informace z oblasti trhu práce;  
 

 Usnesením č. 57/2013 zastupitelé vzali uvedenou informativní zprávu na vědomí 
jednohlasně bez diskuse. 
 

 
 h)  KT/4  Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 06/2013 

  – 09/2013; 
 

 Ani k tomuto materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 58/2013 zastupitelé vzali 
předloženou informativní zprávu na vědomí jednohlasně. 
 
 
 21.  TAJ/5 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany od 13. 06. 

2013 do 11. 09. 2013 
 
  Předseda Kontrolního výboru ZMO P2 informoval přítomné o plnění usnesení 
Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 13. 06. 2013 do 11. 09. 
2013. Ve sledovaném období bylo splněno 7 úkolů z usnesení, nadále ve sledování zůstává                 
6 usnesení s delším termínem plnění.  
 
  K materiálu nebyly připomínky, usnesením č. 59/2013 zastupitelé vzali materiál na 
vědomí jednomyslně. 
 
 
 22.   Různé  
 
Mgr. Zíka -  dotaz na vedoucího Kanceláře tajemníka: jak probíhá příprava na 

mimořádné volby? 
Ing. Červený -  v současné době se přijímají žádosti o vydání voličských průkazů, zatím je 

vystaveno cca 15 průkazů. Ve dnech 14. a 15. 10. proběhne školení 
okrskových volebních komisí v budově ÚMO P2 a následně školení 
předsedů, místopředsedů a zapisovatelů v Pekle. Vše probíhá v souladu 
s harmonogramem;  

 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto na závěr p. starosta poděkoval přítomným za 
účast a v 15:03 hodin zasedání ukončil.   
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 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 44/2013 až 59/2013 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 30. 09. 2013                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 
 
 
 
 


