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ZÁPIS 
 

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2013  
ze dne 26. 11. 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, RSDr. Ing. Karel Kvit, 
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,              
Ing. Michal Uhlíř, Ladislav Uhrin, Martin Vít, Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluven: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž;  
 
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 Plzeň, služebny Slovany, velitele PČR, 

obvodního odd. Plzeň 2 
 6.  EAP/6 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – září 2013  
 7.  EAP/3 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2013 – RO č. 15/2013 
 8.  EAP/5 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2013 – RO č. 16/2013 
 9.  EAP/2 Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2014, rozpočtový výhled na 

roky 2015-2017   
 10.  EAP/4 Účelové vázání finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje pro rok 

2014 
 11.  TAJ/2 Stanovení finanční částky na úhradu části nákladů členům výborů ZMO 

Plzeň 2 – Slovany za činnost v období 06-10/2013, stanovení náhrady 
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům 
zastupitelstva 

 12.  TAJ/3 Plán jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na rok 
2014  

 13.  TAJ/4 Projednání informativních zpráv na 6. zasedání Zastupitelstva městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2013 

 14.  EAP/1 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období           
10-11/2013 

 15.  KT/1 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období         
10-11/2013 

 16.  TAJ/5 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 
– Slovany za období od 12. 09. 2013 do 13. 11. 2013 

 17.   Různé  
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1.– 3. Zahájení a schválení programu jednání, volba návrhové komise, stanovení 

 ověřovatelů zápisu 
 
 6. 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 25 členů zastupitelstva, jednání je 
usnášeníschopné. Z jednání byl omluven Doc. Dr. Ing. Kříž, Ing. Náhlík nebyl zahájení 
jednání přítomen. Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“. Poté 
byl upravený program jednání schválen všemi hlasy.  
 
 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl: Mgr. Pavla Janouškovce,           
Ing. et Ing. Miloše Nového a Mgr. Gabrielu Levorovou. O návrhu se hlasovalo:                    
pro 25 zastupitelů. 
 
 Ve 14:03 hodin přišel Ing. Náhlík, přítomno 26 zastupitelů. 
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Roman Andrlík a pí Jarmila Beránková, DiS.  – 
schváleni 25 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval. 
 
 
 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: 
 
Mgr. Zíka -  k usnesení  RMP č. 965 (Nařízení statutárního města Plzně o omezení 

pochůzkového a zákazu podomního prodeje) – žádá o zaslání tohoto 
nařízení; 

Ing. Aschenbrenner – nařízení bude zasláno všem zastupitelům; 
 
Ing. Náhlík - k usnesením ohledně prodeje nemovitostí – jednalo se o schválení záměru 

nebo již vlastního prodeje? 
Ing. Aschenbrenner – šlo o schválení prodeje nemovitostí; 
 
  Další dotazy k tomuto bodu zastupitelé neměli, usnesení č. 60/2013 přijali jednohlasně, 
t.j. 26 hlasy. 
 
 
 5.   Vystoupení hostů – velitele MP Plzeň, služebny Slovany, velitele PČR, 

obvodního oddělení Plzeň 2 
 
 Na zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany se dostavili pozvaní hosté: velitel MP, služebny 
Slovany - p. Tomáš Petřík a velitel PČR, obvodního oddělení Plzeň 2, npor. Ing. Bc. Martin 
Černý. Hosté informovali přítomné zastupitele o činnosti na svých úsecích za uplynuté období 
a následně odpověděli na dotazy zastupitelů. 
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p. Petřík -  od 01. 11. 2013 je v platnosti Nařízení statutárního města Plzně o omezení 

pochůzkového a zákazu podomního prodeje, které se strážníci snaží zavádět 
do praxe. V případě podomního prodeje obecně platí zákaz, tzn., že služby a 
výrobky by se na území města neměly vůbec prodávat. Pochůzkový prodej je 
negativně vymezen v určitých lokalitách, ale jsou schváleny některé 
výjimky, např. prodej časopisu Nový prostor, zákaz se také nevztahuje na 
veřejně prospěšné sbírky schválené Krajským úřadem. Dále MP ve 
spolupráci s odborem bezpečnosti a prevence kriminality MMP řeší novou 
vyhlášku týkající se veřejného pořádku. Budou se vyjadřovat k problémovým 
lokalitám, konzumováni alkoholu na veřejném prostranství, k provozovnám, 
kde dochází k rušení nočního klidu atd. Strážníci rovněž věnují zvýšenou 
pozornost osobám bez domova, ve spolupráci s odborem sociálním ÚMO P2 
se snaží působit preventivně, nabízet ubytování a ošacení; 

 
p. Andrlík -  nechce zpochybňovat charitativní sbírky, ale např. v obchodních domech 

mnoho osob různé sbírky propaguje. Jak se mezi nimi orientovat? 
p. Petřík -  veřejné sbírky podléhají schválení Krajského úřadu. V případě pochybností 

je třeba vyzvat příslušnou osobu, aby rozhodnutí KÚ předložila. Má 
povinnost mít rozhodnutí u sebe. Nádoby na finanční příspěvky musí být 
zapečetěny. Není nutné na sbírky přispívat na místě, jsou i jiné způsoby, 
např. z účtu, srážkou ze mzdy atd; 

 
Bc. Lokajíček - jaký by měl být správný postup, pokud podomní prodej někdo provádí, 

přestože je zakázaný? 
p. Petřík -  ideální řešení je zavolat Městskou policii, strážníci přijedou a situaci 

posoudí. Pokud je postup jasný, lze řešit na místě nebo věc následně předat 
přestupkové komisi do správního řízení; 

 
npor. Ing. Bc. Černý – obvodní oddělení PČR Plzeň 2 zpracovalo 1140 trestných činů a cca    

2 tisíce přestupků. Oddělení patří mezi nevytíženější obvody v rámci města 
Plzně. V objasněnosti případů se pohybují okolo 44 %; 

 
 Další dotazy zastupitelé na přítomné hosty neměli, jejich ústní informace vzali na 
vědomí usnesením č. 61/2013 jednohlasně. 
 
 
 6.  EAP/6 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – září 2013 
 
  1. místostarosta MO P2 Mgr. Fluxa seznámil přítomné s rozborem hospodaření MO 
Plzeň 2 – Slovany za leden – září 2013. Součástí materiálu byl rovněž přehled rozpočtových 
opatření schválených RMO P2 a ZMO P2 k 30. 09. 2013. Příjmy byly plněny na 97,12 %        
a výdaje čerpány na 60,86 % k rozpočtu upravenému.   
  Materiál předem kladně projednal Finanční výbor ZMO P2 a Rada městského obvodu 
Plzeň 2 – Slovany.  
 
Ing. et Ing. Nový – Finanční výbor jednomyslně doporučil tento materiál zastupitelstvu ke 

schválení; 
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  K návrhu zastupitelé neměli dotazy, usnesením č. 62/2013 schválili rozbor hospodaření 
MO Plzeň 2 – Slovany za leden – září 2013 všemi hlasy.   
 
 
 7.  EAP/3 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2013 – RO č. 15/2013   
 
 Následoval návrh rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 
roku 2013 – RO č. 15/2013. Jednalo se o změnu financování, příjmové a výdajové části 
rozpočtu v celkovém objemu 3.611 tis. Kč. Do rozpočtu je třeba zapracovat prostředky z FŽP 
MP pro 25. MŠ v Plzni na realizaci projektu „Živá voda“, neinvestiční dotace na volby, státní 
dotaci na výkon agendy SPOD, dotaci od Krajského úřadu na pokrytí výdajů souvisejících 
s povodněmi a činností JSDH, příjmy z jiných technických herních zařízení, které povoluje 
Ministerstvo financí, pojistnou náhradu za škody způsobené v 5. MŠ a 23. MŠ v Plzni a další. 
Finanční prostředky budou použity dle požadavků příslušných správců rozpočtu.  
 Také tento materiál předem projednal Finanční výbor ZMO P2 a Rada městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany. 
 
 K materiálu nebyly připomínky, usnesení č. 63/2013, kterým bylo schváleno 
rozpočtové opatření RO č. 15/2013, zastupitelé přijali 26 hlasy.  
 
 
 8.  EAP/5 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2013 – RO č. 16/2013 
  
 1. místostarosta MO P2 Mgr. Fluxa dále předložil návrh rozpočtového opatření rozpočtu 
schváleného MO P2 roku 2013, a to RO č. 16/2013. Jednalo se o změnu financování a 
výdajové části rozpočtu v objemu 9.039 tis. Kč v souvislosti s dotací z OPŽP na akci 
„Zateplení 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň“ a snížení účelového převodu z FKD MP na akci 
„Greenways-cyklostezka přes Božkovský ostrov“.   
 
Bc. Lokajíček -  z jakého důvodu nedostaneme prostředky na cyklostezku? 
Mgr. Fluxa - prostředky dostaneme, nyní vracíme městu dosavadní nevyčerpanou část, 

kterou nám město opět převede v lednu 2014. Stejný  postup byl i v případě 
investice na Koterovské návsi; 

 
 Následovalo hlasování o předloženém návrhu: pro 25, proti 0, zdržel se 0, 1 zastupitel 
nehlasoval. Usnesení č. 64/2013 v této záležitosti zastupitelé schválili 25 hlasy.  
 
 
 9.  EAP/2 Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2014, rozpočtový výhled 

na roky 2015-2017  
 
  Následoval návrh rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2014 včetně výhledu na roky 
2015-2017. Návrh byl zveřejněn na úřední desce ode dne 08. 11. 2013. Rozpočet je zpracován 
jako celek s vazbami: příjmy, výdaje, rozpočet Sociálního fondu, financování. Součástí 
materiálu byl komentář, tabulka Příloha č. 1 s podrobným výčtem příjmů a výdajů členěných 
dle jednotlivých správců rozpočtu MO P2 a tabulka Příloha č. 2 s rozpočtem Sociálního fondu 
na rok 2014. Materiál byl předem projednán ve Finančním výboru a v Radě městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany. 
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Ing. et Ing. Nový – Finanční výbor na svém jednání dne 06. 11. 2013 návrh vzal na vědomí, 

souhlasil s ním a doporučil jej zastupitelstvu ke schválení, a to jednomyslně; 
 
Bc. Lokajíček - z výhledu vyplývá, že městský obvod by neměl mít příjmy z hazardu. 

Znamená to, že rada rezignuje na poskytování prostředků do neziskového 
sektoru? Dále se domnívá, že návrh investic by měl být součástí rozpočtu. 
Doporučuje, aby byl zpracován a předložen jmenovitý plán investic na příští 
rok; 

Ing. Aschenbrenner – na neziskový sektor obvod nerezignuje, ale nemá prostředky na jeho 
podporu. Preferuje provádění úklidu, zimní údržby atd. K investičním akcím 
– v tabulkové i textové části návrhu jsou investiční akce poměrně přesně 
popsány, jmenovitý seznam investic, který bude přílohou rozpočtu, však 
může být zpracován; 

Ing. et Ing. Nový – Finanční výbor přijal ve věci návrhu rozpočtu ještě samostatné usnesení 
týkající se jmenovitého seznamu investic. Seznam však žádají až od roku 
2015; 

 
Mgr. Zíka -  do jaké míry je závazná část „rozpočtový výhled na roky 2015-2017“? 
Ing. Aschenbrenner – není závazná, jedná se opravdu pouze o výhled; 
 
Mgr. Zíka -  ve výhledu v části týkající se bezpečnosti je pokles finančních prostředků. 

Ještě se přispívá na bezpečnostní řetízky pro seniory? 
Mgr. Fluxa -  jak už řekl pan starosta, výhled není závazný. Přesnou informaci o řetízkách 

nemá, ale o záležitosti jednala Komise pro bezpečnost RMO P2; 
Ing. Červený -  o řetízky již nebyl zájem, nahradily je osobní alarmy, které jsou ale 

financovány z rozpočtu města; 
 
Bc. Lokajíček - obvod nemůže pro neziskový sektor vyčlenit žádné prostředky? Jenom 

v rozestavěných investicích vidí přes 13 mil. Kč, které však v rozpočtu 
zapracovány nejsou; 

Ing. Aschenbrenner – pokud se obvod nebude podílet na daních z hazardu, nebudou 
prostředky na neziskový sektor. Prioritou je zajištění chodu obvodu; 

Ing. Němec -  zdůvodnil, proč v rozpočtu nejsou zapracované investice, např. Greenways – 
neprostavěné prostředky se vrací na město, v lednu nám je město opět 
převede. V našem rozpočtu to nemůže být uvedeno, protože se akce hradí 
z prostředků města; 

 
 Jiné dotazy k materiálu nebyly, usnesením č. 65/2013 zastupitelé schválili návrh 
rozpočtu MO Plzeň 2 -  Slovany na rok 2014 včetně rozpočtového výhledu na roky 2015-
2017 takto: pro 18, proti 0, zdrželo se 8 zastupitelů.  
 
 
 10.  EAP/4 Účelové vázání finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje pro 

rok 2014 
 
  Následoval návrh účelového vázání finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje pro 
rok 2014 ve výši nevyčerpaných finančních prostředků rozpočtovaných v roce 2013 pro: 
-  odbor MaI na dobudování Greenways na Božkovském ostrově a realizaci rekonstrukce 
  kuchyně v KD Šeříková; 
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-  odbor ŽP na úseku péče o vzhled obce a úklid komunikací;  
Finanční prostředky budou součástí přebytku hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2013. 
Návrh předem projednal Finanční výbor a Rada městského obvodu.  
 
Ing. et Ing. Nový – FV materiál schválil jednomyslně; 
 
  Ani zastupitelé k předloženému návrhu neměli připomínky, usnesením č. 66/2013 
jednohlasně souhlasili s předloženým záměrem a současně 1. místostarostovi MO P2 uložili 
předložit ke schválení výši vázaných finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje, a to na 
jednání ZMO P2 dne 21. 01. 2014.   
 
 
 11.  TAJ/2 Stanovení finanční částky na úhradu části nákladů členům výborů 

Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, stanovení náhrady 
výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům 
zastupitelstva 

 
 Mgr. Fluxa dále předložil návrh finanční částky na úhradu části nákladů členům výborů 
ZMO P2 za činnost v období červen – říjen 2013. Nárok na úhradu části nákladů se týká 
pouze těch členů výborů, kteří současně nejsou členy Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 
2 – Slovany. Rozdělení stanovených částek pro výbory zabezpečí předsedové výborů a 
písemný návrh předají do sekretariátu tajemníka v termínu do 29. 11. 2013. Součástí 
materiálu byl i návrh stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 
neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru. 
Stejně jako v předchozích letech byla navržena částka 100,- Kč/hod. v rozsahu nejvýše            
8 hodin denně včetně pojistného, pro období od 01. 01. 2014 do 31. 12. 2014.  
 
 Usnesením č. 67/2013 zastupitelé materiál jednomyslně schválili bez rozpravy.      
 
 
 12.  TAJ/3 Plán jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na rok 

2014  
 
  Ing. Aschenbrenner předložil návrh obsahového a časového plánu jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na rok 2014. Je plánováno 5 řádných jednání 
zastupitelstva. Programy jednotlivých jednání byly zpracovány na základě požadavků 
vedoucích odborů ÚMO P2, program bude dále doplňován podle aktuálních potřeb.   
 
  K návrhu nebyly dotazy, usnesením č. 68/2013 zastupitelé schválili plán jednání ZMO 
P2 na rok 2014 25 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval. 
 
 
13. – 15. TAJ/4 Projednání informativních zpráv na 6. zasedání Zastupitelstva  

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2013 
   
  Následovalo projednání informativních zpráv: 
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a)  EAP/1 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období            
  10-11/2013; 
 

  K předložené zprávě nebyly dotazy, usnesením č. 69/2013 ji zastupitelé vzali na 
vědomí všemi hlasy.  
 

 
 b)  KT/1  Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období           

  10-11/2013; 
 

 Ani k tomuto materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 70/2013 zastupitelé vzali 
předloženou informativní zprávu na vědomí 25 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.  
 
 
 16.  TAJ/5 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany od 12. 09. 

2013 do 13. 11. 2013 
 
  Předseda Kontrolního výboru ZMO P2 informoval přítomné o plnění usnesení 
Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 12. 09. 2013 do 13. 11. 
2013. Ve sledovaném období bylo splněno 6 úkolů z usnesení, nadále ve sledování zůstává                 
6 usnesení s delším termínem plnění. V případě usnesení č. 47/III. (rozpočtové opatření RO   
č. 11/2013) nositel úkolu žádá o prodloužení původního termínu plnění (31. 10. 2013) do     
30. 11. 2013, neboť odbor EaP dosud neobdržel klíč od MMP k provedení rozpočtového 
opatření.  
 
  K materiálu nebyly připomínky, usnesení č. 71/2013 zastupitelé přijali jednomyslně. 
 
 
 17.   Různé  
 
Mgr. Zíka -  má tři dotazy: 
    a) co se v současné době děje s atomovými kryty? V informacích z jednání 

městských orgánů zaznamenal, že se kryt prodával do soukromých 
rukou;  

    b) kdo pečuje o hroby významných osob, jsou hroby nějak označeny? 
    c) proběhly oslavy vzniku samostatného československého státu. Proč se 

někteří pozvaní představitelé nezúčastnili? 
 
Ing. Aschenbrenner –  
    Ad a) informace o prodeji atomového krytu soukromému vlastníku bude 

ověřena na odboru krizového řízení MMP;  
    Ad b) seznam hrobů význačných osobností je k dispozici v kanceláři na 

ústředním hřbitově, lze se informovat, kde se konkrétní hroby nachází; 
    Ad c) účast na oslavách není povinná, vždy záleží na rozhodnutí každého 

pozvaného; 
 
pí Rottová -  k dotazu Ad b) – město v letošním roce vydalo brožuru, která pojednává      

o hrobech význačných osobností, každý hrob je zde popsán a vyfocen. 
Brožura je k dispozici v informační kanceláři MMP; 
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 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto na závěr p. starosta poděkoval přítomným za 
účast a v 14:53 hodin zasedání ukončil.   
 

 

 

 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 60/2013 až 71/2013 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                                                      Jarmila Beránková, DiS.                                                 
    člen ZMO Plzeň 2 – Slovany                                         členka ZMO Plzeň 2 - Slovany 
 
 
V Plzni dne 29. 11. 2013                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 
 
 
 
 


