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ZÁPIS 
 

z 1. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2014  
ze dne 21. 01. 2014 

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

DiS., Mgr. Jan Fluxa, Jan Hlaváček, PhDr. Miroslav Hus,                            
Mgr. Pavel Janouškovec, 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, 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:  Bc. Jan Kalián; 
 
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 hosta – velitele MP Plzeň, služebny Slovany 
 6.  EAP/1 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2014 – RO č. 1/2014 
 7.  EAP/2 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2014 – RO č. 2/2014 
 8.  MAI/2 Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany (vyjma MŠ) na rok 2014  
 9.  MAI/4 Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany v budovách MŠ na rok 

2014  
 9. a) TAJ/4 Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva 
 10.  TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 1. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

v roce 2014 
 11.  MAI/1 IZ – Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany (vyjma MŠ) 

za rok 2013  
 12.  MAI/3 IZ – Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany v budovách 

MŠ za rok 2013 
 13.  MAI/5 IZ – Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů  
 14.  KT/1 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období         

12/2013 
 15.  TAJ/3 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 

– Slovany za období od 14. 11. 2013 do 08. 01. 2014 
 16.   Různé  
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1.– 3. Zahájení a schválení programu jednání, volba návrhové komise, stanovení 
 ověřovatelů zápisu 

 
 1. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2014 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 Bc. Kalián, Ing. Náhlík nebyl zahájení jednání 
přítomen. Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“. Poté byl 
upravený program jednání schválen všemi přítomnými, tj. 25 hlasy.  
 
 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl: Mgr. Pavla Janouškovce,           
Ing. et Ing. Miloše Nového a p. Ladislava Uhrina. O návrhu se hlasovalo: pro 25 zastupitelů. 
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Roman Andrlík a p. RSDr. Ing. Karel Kvit  – 
schváleni 25 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: 
 
Mgr. Zíka -  k usnesení RMO P2 č. 193/2013 (další nakládání s budovou č. e. E 1755, 

umístěnou na parc. č. 14286, k. ú. Plzeň, na náměstí Milady Horákové, 
v současné době užívané jako veřejné záchodky) – jaká je nynější situace? 

Ing. Aschenbrenner – připravuje se záměr pronájmu celého objektu za podmínky, že bude 
zachováno sociální zázemí pro PMDP a. s. O nájem celého prostoru má 
zájem současný provozovatel sousedního stánku s kebabem. V souvislosti 
se zrušením veřejného WC dojde od 01. 04. 2014 k úspoře 1 pracovního 
místa pro obsluhu WC; 

 
  Další dotazy k tomuto bodu zastupitelé neměli, usnesením č. 1/2014 vzali předložený 
materiál na vědomí jednohlasně. 
 
 
 5.   Vystoupení hosta – velitele MP Plzeň, služebny Slovany 
 
 Na zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany se dostavil pozvaný host: velitel MP, služebny 
Slovany - p. Tomáš Petřík. Velitel PČR, obvodního oddělení Plzeň 2, a velitel JSDH Koterov 
byli z jednání omluveni. Pan Petřík informoval přítomné zastupitele o činnosti MP Plzeň, 
služebny Slovany za rok 2013 a následně odpověděl na dotazy zastupitelů. 
 
p. Petřík -  na služebně Slovany v současné době působí 21 strážníků, kteří jsou 

rozděleni do 4 směn. Je zajištěna nepřetržitá služba, na jednu směnu připadá 
5 strážníků. V uplynulém období se strážníci zaměřovali hlavně na dopravní 
problematiku (parkování v křižovatkách, na chodnících a ve vnitroblocích), 
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přestupky (zejména oblast Petrohradu, dětská hřiště a parky), odkládání 
odpadu mimo určená místa, požívání alkoholu na veřejném prostranství a 
s tím souvisejícím znečišťováním VP. Spolupracují s jednotlivými odbory 
ÚMO P2 – kontroly se týkají hlavně heren, alkoholu a bezdomovců. 
Statistické vyjádření přestupků – projednáno více než 3.000 přestupků, 
uloženy pokuty ve výši cca 600.000,- Kč, provedeno 430 kontrol osob, 
zadrženy 3 osoby v celostátním pátrání PČR; 

 
Mgr. Zíka -  v tisku proběhla informace, že na Slovanech a Doubravce se pohybují 

organizované skupiny, které se zaměřují na vykrádání bytů; 
p. Petřík -  došlo k nárůstu této trestné činnosti, záležitost je v šetření Policie ČR; 
 
 Jiné dotazy zastupitelé neměli, proto p. Petřík opustil zasedání ZMO P2 ve 14:15 hodin.  
 
 
 6.  EAP/1 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2014 – RO č. 1/2014 
 
 1. místostarosta MO P2 Mgr. Fluxa seznámil přítomné s návrhem rozpočtového 
opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2014 – RO č. 1/2014. Jednalo se   
o změnu financování a výdajové části rozpočtu v celkové výši 4.713 tis. Kč. Usnesením ZMO 
P2 č. 66/2013 ze dne 26. 11. 2013 bylo na základě žádosti odboru MaI a ŽP schváleno 
účelové vázání nevyčerpaných finančních prostředků z roku 2013 ve FRR pro rok 2014. Tyto 
prostředky budou použity na: cyklostezku - Božkovský ostrov a KD Šeříková (odbor MaI) a 
na úklid komunikací a péči o veřejnou zeleň (odbor ŽP).  
   
  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; 
 
  K návrhu zastupitelé neměli dotazy, usnesením č. 2/2014 schválili provedení 
rozpočtového opatření RO č. 1/2014 všemi hlasy.   
 
 
 7.  EAP/2 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2014 – RO č. 2/2014   
 
 Následoval návrh rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 
roku 2014 – RO č. 2/2014. Dojde k navýšení financování o prostředky z MMP ve výši 25.726 
tis. Kč. Tato částka se skládá z účelového převodu z rozpočtu MMP do rozpočtu MO P2 ve 
výši 14 mil. Kč na výstavbu nové mateřské školy u bazénu a z nevyčerpané části dotace 
z FKD ve výši 11.726 tis. Kč na akci „Greenways – cyklostezka přes Božkovský ostrov“.   
 
 Také tento materiál předem projednal Finanční výbor ZMO P2 a Rada městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany. 
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RSDr. Ing. Kvit – realizací tohoto rozpočtového opatření budou obě stavby plně financovány; 
 
 K materiálu nebyly připomínky, usnesení č. 3/2014, kterým bylo schváleno rozpočtové 
opatření RO č. 2/2014, zastupitelé přijali 25 hlasy.  
 
 
 8.  MAI/2 Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany (vyjma MŠ) na rok 2014  
  
  Starosta MO P2 Ing. Aschenbrenner předložil návrh plánu investiční výstavby MO 
Plzeň 2 – Slovany (vyjma MŠ) na rok 2014. Usnesením ZMO P2 č. 65/2013 ze dne 26. 11. 
2013 byl schválen rozpočet MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2014, kde pro investiční výstavbu 
obvodu (vyjma MŠ) byly určeny prostředky ve výši 0,867 mil. Kč. Předložený návrh plánu 
investiční výstavby byl rozdělen do tří částí, a to: 
A.  Stavby či práce zahájené či objednané v roce 2013 
  Akce: „Božkovský ostrov – výstavba sociálního zázemí-PD a realizace“ a „KD Šeříková 

– PD další etapy-úprava sálu a přísálí“ budou hrazeny ze schválených finančních 
prostředků. Další finance nutné k úhradě rozestavěných staveb budou použity 
z prostředků nevyčerpaných v roce 2013 a zablokovaných dle usnesení ZMO P2           
č. 66/2013.  

 
B.  Stavby či práce nově zahajované v roce 2014 
  Jsou uvedeny tři akce, u kterých je podána žádost o dotaci. Akce budou realizovány 

v případě získání dotací. Na dofinancování stavby „Podzemní kontejnerová stání“ 
budou použity schválené finanční prostředky ve výši 220 tis. Kč. 

 
C.  Další stavby připravené k realizaci v roce 2014 (finančně nezajištěné) 
  Je zpracován návrh 10 akcí pro případ zajištění dalších finančních prostředků v průběhu 

roku 2014. Prostředky by se použily především na dofinancování akcí, na které se 
podaří sehnat dotace. 

 
  Návrh plánu kladně projednala Komise pro rozvoj obvodu a investiční činnost RMO P2. 
Rada MO P2 souhlasila s návrhem plánu investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany (vyjma 
MŠ) na rok 2014 dle finančních možností a doporučila jej ke schválení Zastupitelstvu 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.  
 
Mgr. Zíka -  v části C. plánu investiční výstavby nejsou uvedeny některé akce, které 
    dříve v plánu byly, např. chodníky na Petrohradě. Proč nejsou uvedeny? 
Ing. Aschenbrenner – jedná se o finančně velmi náročnou akci (cca 40 mil. Kč), na kterou 
    obvod nemá potřebné finanční prostředky. Do návrhu plánu však je možno 
    akci doplnit; 
Mgr. Zíka -  navrhuje doplnit plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany (vyjma 
    MŠ) na rok 2014 o tuto akci – „rekonstrukce komunikací na Petrohradě“; 
 
 Následovalo hlasování o předloženém návrhu: doplněný plán investiční výstavby MO 
Plzeň 2 – Slovany (vyjma MŠ) na rok 2014 zastupitelé schválili jednomyslně usnesením       
č. 4/2014.   
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 9.  MAI/4 Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany v budovách MŠ na rok 
2014   

 
  Následoval návrh plánu investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany v budovách 
mateřských škol na rok 2014. Pro rok 2014 se v rozpočtu MO P2 počítá pro mateřské školy 
s investičními prostředky v celkové výši 8,728 mil. Kč (+ dotace 14 mil. Kč z rozpočtu města 
Plzně na výstavbu nové MŠ). Z uvedené částky bude hrazena projektová dokumentace na 
rekolaudaci 3 budov MŠ a stavební práce na rekolaudaci budovy 51. MŠ vzhledem k tomu, že 
budovy byly původně kolaudovány jako jesle a dále 1/3 nákladů na výstavbu nové mateřské 
školy.  
  Plán byl předem kladně projednán v Komisi pro rozvoj obvodu a investiční činnost 
RMO P2 a v Radě městského obvodu.  
 
Bc. Lokajíček -  vzhledem k tomu, že výstavba nové mateřské školy je zásadní akcí MO P2 

pro letošní rok, žádá o předkládání pravidelných informací o průběhu 
realizace na každém zasedání zastupitelstva formou informativní zprávy; 

 
Ing. Aschenbrenner – s návrhem souhlasí, zastupitelé budou o průběhu realizace průběžně 

informováni; 
 
  Ve 14:25 hodin přišel Ing. Náhlík, přítomno 26 zastupitelů.  
 
  Usnesením č. 5/2014 zastupitelé schválili předložený materiál 25 hlasy, Ing. Náhlík se 
hlasování zdržel. Při hlasování došlo k technické chybě – při přihlášení Ing. Náhlíka do 
systému po jeho příchodu bylo omylem stisknuto tlačítko „proti“.  
 
 
 9. a) TAJ/4 Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva    
 
 Tajemnice ÚMO Plzeň 2 – Slovany předložila návrh na stanovení odměn za výkon 
funkce neuvolněným členům zastupitelstva podle druhu vykonávané funkce a počtu obyvatel 
obce. V souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění a dle nařízení vlády    
č. 459/2013 Sb., je stanovena výše měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva za 
výkon funkce místostarosty, člena zastupitelstva, člena rady, předsedy výboru, předsedy 
komise, člena výboru a člena komise. V případě souběhu několika funkcí se odměna poskytne 
souhrnem zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce, příplatek podle počtu 
obyvatel se poskytne pouze jedenkrát, a to k odměně za výkon neuvolněného člena 
zastupitelstva. Odměny budou poskytovány od 1. ledna 2014. V případě změny druhu výkonu 
funkce bude odměna poskytována ode dne zvolení do funkce, u nového člena zastupitelstva 
ode dne složení slibu. 
 
Bc. Lokajíček -  materiál hovoří pouze o neuvolněných členech ZMO P2. Doufá, že budou 
  zohledněni i ostatní členové komisí. Je s navýšením prostředků počítáno 
  v rozpočtu? 
Ing. Müllerová -  částka v rozpočtu je dostatečná, odvíjí se od počtu členů komise nebo 

výboru a počtu jednání. Konkrétní rozdělení částek pro jednotlivé členy je 
v kompetenci předsedy komise a výboru; 

 
 K materiálu nebyly jiné dotazy, usnesením č. 6/2014 zastupitelé schválili předložený 
návrh 25 hlasy, Mgr. Zíka se hlasování zdržel.  
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10. – 14. TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 1. zasedání Zastupitelstva  
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2014 

   
  Následovalo projednání informativních zpráv: 

 
a)  MAI/1 Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany (vyjma MŠ) za 

  rok 2013 
 

  K předložené zprávě nebyly dotazy, usnesením č. 7/2014 ji zastupitelé vzali na vědomí 
  všemi hlasy.  
 
 

b)  MAI/3 Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany v budovách MŠ 
  za rok 2013 
 
Ing. Aschenbrenner – ve věci rekolaudace tří mateřských škol připravuje dopis panu 

primátorovi s dotazem, zda se město bude na realizaci finančně podílet; 
 

  K materiálu nebyly připomínky, usnesením č. 8/2014 jej zastupitelé vzali na vědomí 
  jednohlasně.   
 
 

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

  K předložené zprávě nebyly dotazy, usnesením č. 9/2014 ji zastupitelé vzali na vědomí 
  jednomyslně bez rozpravy.   
 

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

  12/2013; 
 

 Ani k tomuto materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 10/2014 zastupitelé vzali 
 předloženou informativní zprávu na vědomí 26 hlasy.  
 
 
 15.  TAJ/3 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany od 14. 11. 

2013 do 08. 01. 2014 
 
  Předseda Kontrolního výboru ZMO P2 informoval přítomné o plnění usnesení 
Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 14. 11. 2013 do 08. 01. 
2014. Ve sledovaném období bylo splněno 9 úkolů z usnesení, nadále ve sledování zůstávají               
4 usnesení s delším termínem plnění.   
 
  K materiálu nebyly připomínky, usnesení č. 11/2014 v této záležitosti zastupitelé přijali 
jednomyslně. 
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 16.   Různé  
 
Mgr. Zíka -  má dva podněty:  
    a) neobdržel brožuru pojednávající o hrobech význačných osobností města, 

 která mu byla přislíbena 2. místostarostkou paní Rottovou; 
    b) od 01. 11. 2013 vstoupil v platnost nový tiskový zákon, který se vztahuje 

 i na Informační zpravodaj MO P2. Všechny politické strany, které jsou 
 zastoupeny v zastupitelstvu, by měly mít k dispozici poměrnou část 
 v obsahu zpravodaje. Jak si vedení MO představuje praktickou realizaci 
 tohoto zákona?   

 
pí Rottová -  ad a): neslibovala zaslání brožury, ale na minulém zasedání zastupitelstva 

informovala Mgr. Zíku, že brožuru je možno vyzvednout v Informační 
kanceláři MMP; 

Mgr. Zíka -  brožuru nevydal magistrát, ale Správa hřbitovů a krematoria města Plzně. 
Získat jí bylo velmi složité; 

 
Ing. Aschenbrenner – ad b): před každým zasedáním zastupitelstva se konají pravidelné 

porady předsedů poslaneckých klubů. Tento požadavek zatím nebyl žádným 
předsedou klubu zmíněn. Je však třeba uvést, že nikdy nebyl odmítnut 
příspěvek do Informačního zpravodaje od žádného člena zastupitelstva; 

 
Ing. Aschenbrenner – předběžně upozorňuje, že v měsíci únoru se bude konat mimořádné 

zasedání ZMO P2, na kterém bude projednána výstavba nové mateřské 
školy. O termínu zasedání budou zastupitelé včas informováni; 

 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto na závěr p. starosta poděkoval přítomným za 
účast a v 14:40 hodin zasedání ukončil.   
 

 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 1/2014 až 11/2014 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 
předseda Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany 
 
V Plzni dne 23. 01. 2014                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 


