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ZÁPIS 
 

z 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2014  
ze dne 25. 03. 2014 

 
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, Ing. Petr Náhlík, Pavel Pokora, Irena Rottová, Václav 
Seitz, M.Sc., Bc. David Šlouf, Eva Trůková, Ladislav Uhrin, Martin Vít,       
Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluveni: PhDr. Miroslav Hus, Ing. Michal Uhlíř,  
 
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.  TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 2. zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2014 (MP, PČR, JSDH) 
 6.  KT/1 Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií, služebnou Slovany 

a PČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2013 
 7.  KT/2 Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za rok 2013  
 8.  EAP/1 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2013 
 9.  EAP/2 Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2013, k 01. 01. 2014 a rozpočet účelových fondů na rok 2014 
 10.  MAI/1 Doplnění dalších akcí do plánu investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany na 

rok 2014 
 11.  MAI/3 Mateřská škola se sportovním zaměřením – smlouva o dílo 
 12.  MAI/4 Návrh nové vyhlášky o stanovení koeficientů daně z nemovitosti platné pro 

rok 2015 
 12. a) MAI/5 Žádost o podporu z Operačního programu životního prostředí, prioritní osa 

3, oblast podpory 3.2.1. – zateplení 23. MŠ, Topolová 3 v Plzni 
 13.  TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 2. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

v roce 2014 (ostatní) 
 14.  MAI/2 IZ – Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů  
 15.  SO/1 IZ – Informace z oblasti trhu práce 
 16.  EAP/3 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období           

01-03/2014 
 17.  KT/3 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období         

01-03/2014 
 18.  TAJ/4 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 

– Slovany za období od 09. 01. 2014 do 12. 03. 2014 
 19.   Různé  
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1.– 3. Zahájení a schválení programu jednání, volba návrhové komise, stanovení 
 ověřovatelů zápisu 

 
 2. 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 24 členů zastupitelstva, jednání je 
usnášeníschopné. Z jednání byli omluveni: PhDr. Hus a Ing. Uhlíř,  Mgr. Levorová nebyla 
zahájení jednání přítomna. Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na 
stůl“. Poté byl upravený program jednání schválen 21 hlasy, 3 zastupitelé nehlasovali.  
 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl: Doc. Dr. Ing. Antonína Kříže,      
p. Lukáše Antona a Mgr. Pavla Janouškovce. O návrhu se hlasovalo: pro 24 zastupitelů. 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Roman Andrlík a p. RSDr. Ing. Karel Kvit  – návrh 
schválen 24 hlasy.  
 
Ve 14:05 hodin přišla Mgr. Levorová, přítomno 25 zastupitelů. 
 
 
 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. 59 (návrh pana Petra Březiny na změnu Územního plánu 

města Plzně v lokalitě kasárna Slovany v mimořádném režimu) - jaká je 
současná situace? Dochází ke skluzu v projednávání změn ÚP? 

Ing. Aschenbrenner – RMP nesouhlasila s návrhem projednání změny ÚP v mimořádném 
režimu, nový územní plán bude projednáván a schválen v průběhu roku 
2016. K časovému skluzu nedochází; 

 
Bc. Lokajíček -  k usnesení RMO P2 č. 46/2014 (změna Organizační struktury ÚMO P2) – 

v organizační struktuře je zahrnuto místo s pracovní náplní „koordinátor 
kulturních akcí na Koterovské návsi“ – jaké akce se tam budou konat? 

Ing. Červený -  před koncem roku byly vánoční trhy, letos už se uskutečnily vepřové hody, 
následovat bude velikonoční nadílka, dětský den, letní promítání filmů         
a 04. 10. proběhne Medový jarmark; 

Ing. Aschenbrenner – všem zastupitelům bude zaslán přehled akcí, které se letos na 
Koterovské návsi uskuteční; 

 
RSDr. Ing. Kvit – žádá o předložení informativní zprávy na příštím jednání ZMO P2 ve věci 

projektu „4x4 Cultural Factory Světovar“; 
Ing. Aschenbrenner – zpráva bude předložena. Obvod byl osloven Mgr. Rychlíkovou (EHMK 

2015), zda máme zájem o prezentaci. Všichni členové zastupitelstva mohou 
své návrhy posílat do sekretariátu; 

 
  Další dotazy k tomuto bodu zastupitelé neměli, usnesením č. 12/2014 vzali předložený 
materiál na vědomí jednohlasně. 
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5.-7.  TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 2. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

v roce 2014 (MP, PČR, JSDH) 
 
  Následovalo projednání informativních zpráv: 
 
 Na zasedání 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. 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 rok 2013 

 
npor. Ing. Bc. Černý – součástí podkladových materiálů byla tabulka srovnání kriminality 

v MO Plzeň 2 – Slovany v letech 2012 – 2013. V roce 2013 bylo zjištěno     
o cca 200 trestných činů více. Na zvýšení nápadu trestné činnosti má vliv 
připojení území Starého Plzence. Došlo ke zvýšení násilné trestné činnosti   
o 3 trestné činy, u mravnostních trestných činů je trend stejný jako 
předchozí rok. Majetková trestná činnost se zvýšila cca o 60 trestných činů, 
což souvisí se sociální situací některých občanů. Průměrná objasněnost se 
pohybuje kolem 40 %. Velké množství přestupků se řešilo v dopravě. 
V současné době je na obvodním oddělení Plzeň 2 ve výkonu služby          
47 policistů. S tímto počtem i s výsledky, které dlouhodobě odvádějí, je 
spokojen. Oddělení úzce spolupracuje s Městskou policií a OSPOD ÚMO 
P2; 

 
p. Petřík -  s výroční zprávou o činnosti služebny Městské policie Plzeň – Slovany za 

rok 2013 zastupitele seznámil již na zasedání ZMO P2 v lednu letošního 
roku. V roce 2013 zaznamenali nárůst trestné činnosti, zejména ve věcech 
majetkových. Na služebně Slovany je v současné době zařazeno                  
21 strážníků, kteří jsou rozděleni do čtyř směn; 

 
Mgr. Zíka - v tabulce srovnání kriminality se sledují vojenské trestné činy, přestože na 

území městského obvodu nemáme žádnou vojenskou posádku. Naopak mu 
chybí údaje o počtu sebevražd; 

npor. Ing. Bc. Černý – tabulka je informativní, výčet trestných činů není úplný, jsou uvedeny 
pouze nejzajímavější trestné činy. Vojenské trestné činy se netýkají MO P2. 
Sebevražda není trestným činem, ale jejich počet se sleduje a v příští 
informativní zprávě bude v přehledu uveden; 

 
Mgr. Levorová -  jaká je pravomoc asistenta městské policie, chodí v doprovodu strážníka? 
p. Petřík -  asistent MP je člověk, který byl přijat v rámci programu MPSV ve 

spolupráci s Úřadem práce. Pokud se asistent osvědčí, bude mít přednost při 
případném náboru nových strážníků. Asistent nemá žádnou pravomoc, 
službu vykonává se strážníkem a jeho hlavní činností je např. dohled            
u přechodů pro chodce v blízkosti mateřských škol, monitoring skládek, …; 
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Mgr. Zíka -  Obvodní oddělení Plzeň 2, PČR, se v loňském roce přestěhovalo do nových 
prostorů. Jak je objekt využitý? Má informaci, že v Praze byla v rámci 
policejní budovy otevřena mateřská škola. Uvažuje se o něčem podobném? 

npor. Ing. Bc. Černý – na vybavení nového objektu předem spolupracovali, jsou velmi 
spokojeni. O zřízení mateřské školy se zatím neuvažovalo; 

 
Ing. et Ing. Nový – došlo k enormnímu nárůstu krádeží vloupáním do rodinných domů. Jak 

bude PČR řešit, byl již někdo zadržen? 
npor. Ing. Bc. Černý – jedná se o problematiku, která v současné době Policii ČR trápí nejvíce 

a setkávají se s ní denně. Odhalení pachatelů je velmi těžké. Do budoucna 
není možné provádět zvýšený výkon služby v bytových domech, ale je třeba 
zlepšit zabezpečení domů, sklepních kójí apod. Cestou místních samospráv 
ve spolupráci s vlastníky domů a bytů obesílali občany, aby policii 
informovali v případě zjištění nestandardního jednání. Zadržených pachatelů 
je relativně hodně, ale prokázat, že pachatel čin opravdu spáchal, je složité. 
V rámci opatření přijatých Městským ředitelstvím Policie ČR obvodní 
oddělení dostává mapu nápadu trestné činnosti, kterou v případě zájmu 
může městskému obvodu zasílat. Mapa bude součástí příští informativní 
zprávy. Je však třeba si uvědomit, že každý občan má výrazný podíl na tom, 
zda se stane obětí trestné činnosti – např. nedostatečně zajištěný objekt, 
zanechání věcí v automobilu, atd.; 

 
  Další dotazy k předloženému materiálu nebyly, oba velitelé opustili zasedání ZMO 
Plzeň 2 – Slovany ve 14:35 hodin. Usnesením č. 13/2014 zastupitelé vzali informativní 
zprávu na vědomí 25 hlasy.  
 
 

b)  KT/2  Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za rok 2013 
 
p. Jůzek - v průběhu roku 2013 hasičské jednotky zasahovaly u 80 událostí, došlo 

k obměně hasičské techniky, v brzké době budou v lokalitách Koterov a 
Božkov rozmístěny nové sirény; 

 
Mgr. Zíka -  vrata u hasičské zbrojnice v Koterově jsou ve špatném stavu. Mají hasiči 

možnost získat finanční prostředky? 
p. Jůzek -  vrata jsou vylomena v důsledku silného větru, situaci řeší ve spolupráci 

s odborem majetku a investic ÚMO P2; 
Mgr. Fluxa -  v roce 2013 hasiči získali nové vozidlo Škoda Yeti 4x4 za přispění Plzeňské 

teplárenské a města Plzně;  
 
p. Anton -  v souvislosti s umístěním sirén bude probíhat osvěta pro občany? 
p. Jůzek -  všeobecně je známo, že 1. středu v měsíci probíhá zkouška sirén, do škol se 

opět vrací branná výchova;  
 
Mgr. Zíka -  má návrh, zda by hasiči neměli zájem provozovat např. fekální vůz nebo 

pohřební službu; 
p. Jůzek -  hasiči jsou plně vytíženi, jejich činnost je dobrovolná, vykonávaná mimo 

jejich povolání; 
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p. Krs -   tlumočí dotaz občanů z Koterova: k čemu je využíván vůz Avia nosič 
kontejnerů? 

p. Jůzek -  k odvozu různého odpadu, v případě požáru např. k dovezení písku, …; 
 
Mgr. Levorová – navrhuje, aby ve spolupráci s Kanceláří tajemníka byla informace o umístění 

nových sirén zveřejněna v Informačním zpravodaji; 
 
 Jiné dotazy zastupitelé neměli, proto p. Jůzek opustil zasedání ZMO P2 ve 14:43 hodin.  
Usnesením č. 14/2014 zastupitelé vzali předloženou informativní zprávu na vědomí 
jednomyslně. 
 
 
 8.  EAP/1 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2013  
 
 1. místostarosta MO P2 Mgr. Fluxa předložil materiál týkající se dílčího závěrečného 
účtu a účetní závěrky MO Plzeň 2 – Slovany za období roku 2013. Materiál je nově v této 
rozsáhlé formě předkládán z důvodu novely zákona o účetnictví a je takto zpracován na 
základě doporučení Ekonomického úřadu MMP. Příjmy MO byly splněny na 109 % a výdaje 
čerpány na 90,98 % k rozpočtu upravenému. Zastupitelé „na stůl“ obdrželi přílohu č. 5, tj. 
zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření statutárního města Plzně za rok 2013 – 
část týkající se MO Plzeň 2 – Slovany. Audit provedla auditorská společnost H Z Brno, spol. 
s r. o., Minská 160/102, 616 00 Brno – Žabovřesky. V závěru zprávy je konstatováno, že 
v rámci přezkoumání hospodaření města nebyly zjištěny na jednotlivých pracovních úsecích 
chyby a nedostatky, lze souhlasit s celoročním hospodařením bez výhrad.  
  Materiál předem 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; 
 
Bc. Lokajíček -  v minulosti byl k rozboru hospodaření přiložen stručný komentář správců 

kapitol o vývoji a trendech. V tomto materiálu jej postrádá. Je možné 
v příštím materiálu komentář opět zařadit? 

Mgr. Fluxa -  komentář k rozboru hospodaření bude vždy ve standardních čtvrtletních 
materiálech, v rámci ročního rozboru bude také doplněn; 

 
  K návrhu zastupitelé neměli další dotazy, usnesení č. 15/2014 v této záležitosti přijali 
24 hlasy, Mgr. Levorová nebyla hlasování přítomna. 
 
 
 9.  EAP/2 Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2013, k 01. 01. 2014 a rozpočet účelových fondů na rok 2014 
 
 Následující materiál se týkal stavu účelových fondů po finančním vypořádání MO P2 za 
rok 2013 a rozpočtu účelových fondů na rok 2014 včetně jejich zapojení do rozpočtu 
rozpočtovým opatřením. Jedná se o: 
- Fond rezerv a rozvoje, jehož prostředky budou zapojovány dle rozpočtového opatření    

č. 5/2014 na kapitálové a provozní výdaje (např. výstavba nové MŠ, Greenways, průleh 
na Božkovském ostrově, prostředky na dotace a dary, spoluúčast na čištění náhonu, …) 
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- Sociální fond, který slouží k potřebě zaměstnanců ÚMO Plzeň 2 – Slovany (např. 
příspěvek na stravenky, ošatné, důchodové připojištění, …). Jeho rozdělení vychází 
z Kolektivní smlouvy. 

 
 Také tento materiál předem kladně projednal Finanční výbor ZMO P2 a Rada 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. 
 
 K návrhu nebyly připomínky, usnesením č. 16/2014 zastupitelé schválili stav a 
rozpočet účelových fondů MO Plzeň 2 – Slovany včetně rozpočtového opatření 24 hlasy,        
1 zastupitel nehlasoval. 
 
 
 10.  MAI/1 Doplnění dalších akcí do plánu investiční činnosti MO Plzeň 2 – 

Slovany na rok 2014  
  
 Starosta MO P2 Ing. Aschenbrenner informoval zastupitele o přípravě dalších akcí 
mimo schválený plán investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2014. Současný plán 
investiční činnosti byl schválen na zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany usnesením č. 4/2014 
(investice vyjma MŠ) a usnesením č. 5/2014 (investice v budovách MŠ). Nyní odbor MaI 
navrhuje doplnění plánu investic takto: 
a) Investice vyjma MŠ 
 Část B. Stavby či práce nově zahajované v roce 2014 
 - OZ Bručná II – obytná ulice Na Výsluní – 2. etapa (cena 0,150 mil. Kč) 
  Úsek Šafránová – Ovesná (projektová příprava) 
 
 Část C. Další stavby připravené k realizaci v roce 2014 (finančně nezajištěné) 
 - Pěší propojení U Ježíška (cena 1,000 mil. Kč) 
  Podíl MO P2 na nákladech realizace, přípravu stavby zajišťuje SVSmP 

- Nový vstup do areálu na Božkovském ostrově – realizace (cena 0,200 mil. Kč) 
 
b) Investice v budovách MŠ 
 Sanace sklepního zdiva v 5. MŠ, Zelenohorská 25 (cena 0,020 mil. Kč) 
 Projektová dokumentace provedení stavby 
 
 Záměr předem kladně projednala Komise pro rozvoj obvodu a investiční činnost RMO 
P2, a rada městského obvodu. 
 
Mgr. Zíka -  k akci „Pěší propojení U Ježíška“ – je realizace chodníku nutná a dojde 

k záboru zeleně? Nepředpokládá zde velkou frekvenci chodců; 
Ing. Aschenbrenner – k záboru zeleně nedojde. S ohledem na kulturní akce pořádané 

v kostelíku U Ježíška je zde poměrně vysoká frekvence chodců. Realizací 
této akce dojde k výraznému zlepšení současného stavu; 

 
  Zastupitelé neměli k návrhu jiné připomínky a usnesením č. 17/2014 schválili doplnění 
plánu investiční činnosti MO P2 na rok 2014 o výše uvedené akce takto: pro 23, proti 0, 
zdrželi se 2 zastupitelé.  
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 11.  MAI/3 Mateřská škola se sportovním zaměřením – smlouva o dílo    
 
 Další materiál se týkal realizace akce „Mateřská škola se sportovním zaměřením“. 
Stavba je navržena jako montovaná dřevostavba, skládající se z jedné budovy, která obsahuje 
celkem 3 oddělení po 25 dětech, kuchyni s vývařovnou a sociální zázemí pro děti i personál. 
Výhodou dřevostavby jsou dobré tepelně izolační vlastnosti a poměrně rychlá výstavba, což 
byl hlavní důvod, proč bylo přistoupeno k řešení nové MŠ touto formou. V současné době je 
vydáno stavební povolení. Na financování se ze 2/3 podílí město Plzeň, 1/3 nákladů bude 
hrazena z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany. Zadávací řízení bylo vypsáno opakovaně. Ve 
stanoveném termínu zadavatel obdržel celkem 6 cenových nabídek. Hodnotící komise 
vyřadila nabídky dvou uchazečů z důvodu neprokázání splnění kvalifikace, ostatní nabídky 
byly dále posuzovány. Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena bez 
DPH. Následně hodnotící komise jako nejvýhodnější vyhodnotila nabídku společnosti 
Metrostav a. s., Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8, IČO: 00014915, s cenou 16.974.149,- Kč 
bez DPH (20.538.720,- Kč vč. DPH). V souladu se zákonem o obcích je nutné podstatné 
náležitosti smlouvy o dílo schválit v ZMO Plzeň 2 – Slovany. Pokud žádný z uchazečů 
nepodá proti výsledkům zadávacího řízení námitky, dojde k podpisu smlouvy na konci března 
s tím, že firma může zahájit výstavbu od 01. 04. 2014. Ukončení výstavby bude ve smlouvě 
stanoveno k 15. 08. 2014.  
 
Mgr. Zíka -  výhercem výběrového řízení je firma Metrostav, která je negativně spjata se 

situací ohledně tunelu Blanka. Nemůže zde dojít k podobnému stavu? Nelíbí 
se mu, že vítězná firma má možnost najmout si subdodavatele, který 
následně může zkrachovat;   

Ing. Aschenbrenner – firma Metrostav vyhrála výběrové řízení, které proběhlo v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek. Na realizaci bude spolupracovat 
s firmou Palis, která se zabývá dřevostavbami a odbor životního prostředí 
s ní má velmi dobré zkušenosti. Smlouva byla konzultována s právním 
zástupcem; 

 
Bc. Lokajíček -  je nabízená cena reálná? Někteří uchazeči byli z výběrového řízení 

vyloučeni – z jakého důvodu? 
Ing. Aschenbrenner – vysoutěžená cena je reálná, rozdíl mezi nabídkou vítězného a 

posledního uchazeče činil pouhých 8 % z ceny díla; 
Bc. Šlouf -  z výběrového řízení byli vyloučení dva uchazeči z těchto důvodů:   
   - ocenění dle původního výkazu výměr a nedoložení referencí                   

od objednatele, 
   - chybějící list ve výkazu výměr a nedoložení výpisu z OR; 
 
RSDr. Ing. Kvit – v tisku proběhla informace, že MPSV ocenilo některé firmy, které myslí na 

své zaměstnance např. zřízením podnikové školky. Mezi oceněnými byl i 
Plzeňský Prazdroj; 

 
Ing. Brousek -  všichni uchazeči přihlášení do výběrového řízení počítali se spojením více 

firem, protože stavba zahrnuje nejen vlastní školku, ale i přípojky 
inženýrských sítí. S firmou Palis jsou dobré zkušenosti např. z výstavby 
dětských hřišť;  
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Bc. Lokajíček -  v materiálu je uvedeno, že nová školka bude odloučeným pracovištěm       
80. MŠ na Mikulášském náměstí v Plzni, dojde tedy k navýšení kapacity. 
Domníval se, že nová školka 80. MŠ nahradí; 

Ing. Aschenbrenner – jde skutečně o navýšení kapacity MŠ, protože v objektu na 
Mikulášském náměstí bude mateřská škola provozována do té doby, do kdy 
toto spoluvlastníci budovy umožní; 

 
  Po ukončení diskuse následovalo hlasování o předloženém návrhu: pro 22, proti 0,          
3 zastupitelé se hlasování zdrželi. Usnesení č. 18/2014 v této záležitosti zastupitelé schválili 
22 hlasy. Po dokončení a kolaudaci stavby bude ZMO P2 předložena informativní zpráva ve 
věci konečné ceny díla.   
 
 
 12.  MAI/4 Návrh nové vyhlášky o stanovení koeficientů daně z nemovitosti platné 

pro rok 2015 
 
 Následoval návrh nové vyhlášky o stanovení koeficientů daně z nemovitosti platné pro 
rok 2015. V současně době platí na území MO P2 koeficienty 2,5 (území bez kanalizace a 
vodovodu), 3,5 (území bez kanalizace s vodovodem) a 4,5 (území s kanalizací a vodovodem). 
Oproti předchozím letům došlo na území MO P2 k několika změnám, které opravňují ke 
zvýšení koeficientu pro danou lokalitu – zprovoznění nově vybudované kanalizace či 
vodovodu v území, kde tyto inženýrské sítě doposud chyběly. Jedná se o lokality v Božkově a 
Koterově. Zastupitelům byla promítnuta mapka s vyznačením dotčeného území. 
 
p. Mařík -  v Koterově je potrubí uloženo pod povrchem, zasypáno, ale splašková 

kanalizace není napojena na Úslavský kanalizační sběrač; 
Ing. Brousek -  dle informace odboru správy infrastruktury MMP je kanalizace funkční a 

občané jsou připojeni; 
p. Mařík -  navrhuje ponechat v Koterově stávající koeficient až do doby napojení 

kanalizace na Úslavský kanalizační sběrač; 
 
Mgr. Zíka -  vzhledem k finanční situaci, v jaké se nachází většina obyvatel, navrhuje 

v čl. 2 vyhlášky ponechat stávající koeficient; 
Ing. Aschenbrenner – jedná se skutečně o navýšení oproti stávajícímu stavu? 
Ing. Němec -  porovnával předložený návrh vyhlášky se současně platnou úpravou, 

koeficient 1,5 již ve vyhlášce je, ale týká se rekreačních oblastí; 
 
 Následovala přestávka na poradu předsedů poslaneckých klubů, po které starosta MO 
navrhl upravený text usnesení takto: 
 II. s o u h l a s í 
  se záměrem provést úpravy koeficientů pro výpočet daně z nemovitostí na území MO 

Plzeň 2 – Slovany při přípravě nové vyhlášky o stanovení koeficientů daně 
z nemovitosti platné pro rok 2015 dle přílohy tohoto usnesení, v k. ú. Koterov pouze 
za předpokladu zprovoznění splaškové kanalizace napojením na Úslavský 
kanalizační sběrač 

V tomto smyslu bude upraven i bod III. a IV. návrhu usnesení. 
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 K předloženému pozměňovacímu návrhu nebyly dotazy, usnesení č. 19/2014 ve věci 
přípravy nové vyhlášky o stanovení koeficientů daně z nemovitosti platné pro rok 2015 
zastupitelé přijali takto: pro 22, proti 0, 3 zastupitelé se hlasování zdrželi.  
 
 
 12. a) MAI/5 Žádost o podporu z Operačního programu životní prostředí, prioritní 

osa 3, oblast podpory 3.2.1. – zateplení 23. MŠ, Topolová 3 v Plzni 
 
 Ing. Aschenbrenner informoval přítomné, že Operační program životní prostředí 
(OPŽP) vypsal mimořádnou výzvu – prioritní osa 3, oblast podpory 3.2.1. – realizace úspor 
energie – zateplení obvodových plášťů a střešních konstrukcí, výměna či rekonstrukce 
obvodových výplní. Uvedená výzva ukládá příjemci podpory povinnost finanční spoluúčasti 
ve výši minimálně 10 % z celkových způsobilých výdajů. V MO P2 jsou ještě 2 budovy 
mateřských škol, které nejsou zateplené, a to 23. MŠ, Topolová 3 a 51. MŠ, Částkova 6. 
V předchozích letech došlo k výměně oken, ale střecha a plášť budov jsou původní. Je 
zpracován energetický audit včetně projektové dokumentace a vydáno stavební povolení. 
Projekt byl zpracován v roce 2011, proto bude třeba energetický audit aktualizovat z důvodu 
změn právních předpisů. S ohledem na finanční prostředky bude předložena pouze žádost na 
zateplení 23. MŠ, Topolová 3, Plzeň. Předpokládané stavební náklady činí 4,630 mil. Kč 
včetně DPH, podpora z OPŽP může činit až 90 % způsobilých výdajů. Realizace akce by 
proběhla v období 2014 – 2015.  
 
 K materiálu nebyly připomínky, usnesením č. 20/2014 zastupitelé jednohlasně 
souhlasili s podáním žádosti o podporu z OPŽP na zmíněný projekt, v případě poskytnutí 
podpory se zajištěním předfinancování celé realizace projektu v předpokládané výši 4,630 
mil. Kč vč. DPH z rozpočtu města Plzně (k náhradě dotované části způsobilých výdajů ze 
zdrojů OPŽP dojde zpětně) a s dofinancováním projektu z rozpočtu MO P2.  
 
 
13. – 17. TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 2. zasedání Zastupitelstva  

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2014 
   
  Následovalo projednání informativních zpráv: 

 
a)  MAI/2 Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů  

 
  K předložené zprávě nebyly dotazy, usnesením č. 21/2014 ji zastupitelé vzali na 
vědomí 24 hlasy, Mgr. Levorová nebyla hlasování přítomna.  
 

b)  SO/1 Informace z oblasti trhu práce  
 
Mgr. Zíka - kolik občanů se zdravotním postižením je zaměstnáno na ÚMO P2? 
Ing. Müllerová – jedná se o 4 zaměstnance se změněnou pracovní schopností,                 

1 zaměstnanec je zdravotně postižený; 
 
p. Pokora – nová pracovní místa moc nevznikají. Z jakých důvodů dochází k vyřazení 

uchazeče o zaměstnání z evidence Úřadu práce? 
Bc. Pečenka – důvodem k vyřazení je neplnění podmínek Úřadu práce, např. 

nedostavování se na sjednané schůzky. Pokud občan plní podmínky ÚP, 
nemůže být vyřazen a v evidenci zůstává i několik let; 
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Informativní zprávu zastupitelé vzali na vědomí usnesením č. 22/2014 23 hlasy,            

2 zastupitelé nehlasovali.    
 
 

c) EAP/3 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období            
01-03/2014 

 
  K předložené zprávě nebyly dotazy, usnesením č. 23/2014 ji zastupitelé vzali na 
vědomí jednomyslně bez rozpravy.   

 
 

 d)  KT/3  Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období           
  01-03/2014; 

 
Ing. Náhlík – ke kontrole billboardových ploch na území MO P2 – v kolika případech 

bylo zjištěno, že billboardy stojí na městském majetku? 
p. Anton -  všechny billboardy zmiňované v zápise Kontrolního výboru ze dne 13. 01. 

2014 se nachází na pozemcích města. Situace se řeší již několik let, zatím 
nedošlo k téměř žádné nápravě. Firmy jsou nekontaktní, billboardy jsou 
stále na místě. Řešení je obtížné, neboť by mohlo dojít k poškození cizího 
majetku; 

p. Andrlík – v loňském roce proběhla stejně zaměřená kontrola, škoda způsobená 
„černými“ billboardy a reklamními plochami byla vyčíslena na cca 150 tis. 
Kč; 

Ing. Náhlík – doporučuje tuto záležitost neřešit jako stavbu, ale jako znečištění 
veřejného prostranství; 

Ing. Müllerová – v současné době ÚMO P2 řeší s exekutorským úřadem 2 návrhy na 
odstranění stavby (billboardy); 

 
 Další dotazy k tomuto materiálu nebyly, usnesením č. 24/2014 zastupitelé vzali 
 předloženou informativní zprávu na vědomí 24 hlasy, 1 zastupitel se hlasování zdržel.  
 
 
 18.  TAJ/4 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany od 09. 01. 

2014 do 12. 03. 2014 
 
  Předseda Kontrolního výboru ZMO P2 informoval přítomné o plnění usnesení 
Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 09. 01. 2014 do 12. 03. 
2014. Ve sledovaném období byly splněny 2 úkoly z usnesení, nadále ve sledování zůstává               
7 usnesení s delším termínem plnění. V případě usnesení č. 3/2014/III. (provedení 
rozpočtového opatření č. 2/2014) nositel úkolu žádá o prodloužení původního termínu plnění, 
tj. 28. 02. 2014, do 30. 04. 2014. Důvodem je skutečnost, že převod finančních prostředků 
z MMP závisí na ukončení výběrového řízení na novou MŠ – stanovení 2/3 rozpočtu akce.  
 
  K materiálu nebyly připomínky, usnesení č. 25/2014 v této záležitosti zastupitelé přijali 
jednomyslně. 
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 19.   Různé  
 
Mgr. Zíka -  k umístění QR kódů v MO Plzeň 2 – Slovany: doporučuje umístění QR 

kódu na budovách všech ZŠ a důležitých firmách, např. Vodárna, ZČE. 
Naopak neuvádět QR kód na budově porodnice; 

    Dále konstatuje, že poslanecký klub KSČM nesouhlasí s umístěním státní 
vlajky Ukrajiny na budově radnice MO Plzeň 2 – Slovany. K vyvěšení 
vlajky Tibetu nemá připomínky; 

RSDr. Ing. Kvit – pokud chceme vyvěšovat státní vlajky států, kde dochází k porušování 
lidských práv, proč nevyvěšujeme i vlajky jiných zemí, např. Koreje? 

Ing. Aschenbrenner, Mgr. Fluxa – v případě Tibetu a Ukrajiny se jedná o násilnou anexi 
cizího státu. Podněty Mgr. Zíky ohledně dalšího umístění QR kódů budou 
prověřeny; 

Ing. Náhlík -  vyvěšování tibetské vlajky bylo na městě schváleno usnesením Rady města 
Plzně; 

 
Bc. Lokajíček -  děkuje za předanou sumarizaci financí vynaložených na Božkovský ostrov, 

žádá ještě o doplnění přehledu všech usnesení MO a města Plzně 
souvisejících s Božkovským ostrovem; 

Ing. Aschenbrenner – požadovaný přehled usnesení bude Bc. Lokajíčkovi zaslán; 
 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto na závěr p. starosta poděkoval přítomným za 
účast a v 15:38 hodin zasedání ukončil.   
 

 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 12/2014 až 25/2014 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 01. 04. 2014                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 
 


