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ZÁPIS 
 

z 3. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  
v roce 2014 ze dne 13. 05. 2014 

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

DiS., PhDr. 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. 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; 

 
Omluveni: Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž, Ing. et Ing. Miloš Nový; 
 
Začátek jednání: 14:00 hodin 
 
Program: 
 1.   Zahájení a schválení programu jednání 
 2.   Volba návrhové komise  
 3.   Stanovení ověřovatelů zápisu   
 4.  MAI/1 Vícepráce na stavbě „Mateřská škola se sportovním zaměřením“  
 5.  MAI/2 Realizace akce „Mateřská škola se sportovním zaměřením“ a pověření 

RMO P2 ke schválení případných více a méně prací  
 6.  ŽP/1 Stanovisko k návrhům vyhlášek statutárního města Plzně o odpadech  
 7.   Různé   
 
 

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

 
 3. (mimořádné) 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 byli omluveni Doc. Dr. Ing. Kříž a Ing. 
et Ing. Nový. Podkladové materiály zastupitelé v předstihu obdrželi e-mailem i v písemné 
formě. Předložený program jednání byl schválen 25 hlasy.   
 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl: Mgr. Pavla Janouškovce, pana 
Václava Krse a pana Ladislava Uhrina. O návrhu se hlasovalo: pro 25 zastupitelů. 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Roman Andrlík a p. RSDr. Ing. Karel Kvit – návrh 
schválen 25 hlasy.  
 
 
 4.  MAI/1 Vícepráce na stavbě „Mate řská škola se sportovním zaměřením“  
  
  Starosta MO P2 Ing. Aschenbrenner informoval přítomné o průběhu stavby „Mateřská 
škola se sportovním zaměřením“. Usnesením ZMO P2 č. 18/2014 ze dne 25. 03. 2014 byla 
schválena firma Metrostav a. s., s místem podnikání Koželužská 2450/4, Praha 8, IČO: 
00014915, s nabídkovou cenou 16.974.149,- Kč bez DPH, coby dodavatel stavby.  
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Smlouva o dílo byla podepsána dne 31. 03. 2014 a stavba započala ihned po předání 
staveniště dne 01. 04. 2014. Akce je hrazena z 1/3 z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany a ze 2/3 
z rozpočtu města Plzně. V průběhu realizace zejména zemních prací byly zjištěny některé 
nepředvídatelné vícepráce, a to: 
-  odstranění betonových bloků, na které se narazilo v průběhu zemních prací. Předběžné 

náklady na likvidaci betonových bloků jsou odhadnuty na cca 25 tis. Kč bez DPH; 
-  změna objemu vsakovacího objektu dešťové kanalizace s ohledem na kvalitu podloží. 

Území se nachází na ploše bývalého lomu a v minulosti zde byla provedena zavážka 
různými materiály. Předběžné náklady dle odhadu projektanta činí cca 64 tis. Kč bez 
DPH; 

 
K projednání záležitosti realizace stavby „Mateřská škola se sportovním zaměřením“ byli 
přizváni hosté: Ing. arch. Petr Nosek (projektant stavby) a Ing. Martin Toman (stavební 
dozor). 
 
Diskuse zastupitelů: 
 
Mgr. Zíka -  k termínu „vsakovací objekt“ – co vede předkladatele k řešení povrchové 

vody tímto způsobem. Proč projektant tuto situaci nepředpokládal a nyní je 
třeba žádat o navýšení? Betonové bloky zjištěné na stavbě lze podle jeho 
názoru recyklovat;  

Ing. arch. Nosek – odvod dešťové vody se musí řešit na pozemku dle příslušné normy. Voda 
jde do vsakovacích košů, kde zmizí. Voda nemůže jít do dešťové 
kanalizace, protože by došlo k vyplavení čističky. Proto byla provedena 
kontrolní zasakovací zkouška. Z vyjádření Ing. Matyáše (osoba s odbornou 
způsobilostí) vyplývá, že vzhledem k navážkám jsou zde složité přírodní 
poměry, a proto doporučuje navýšit stávající zasakovací plochu o cca       
100 m2. K věci se dále vyjádřila firma IngestA, která prováděla pro projekt 
inženýrsko-geologický průzkum. Po provedení kontrolní sondy přímo 
v místě vsaku doporučila respektovat závěry Ing. Matyáše;  

Ing. Toman –  k betonovým blokům – jde o kusy starých základů, které byly nalezeny pod 
terénem, betony nelze zatřídit mezi recyklaci, mají nepravidelné tvary, jde 
v podstatě o stavební suť. U všech byla udělána fotodokumentace. Jsou 
odváženy na skládku suti, k dispozici jsou vážní lístky, aby bylo přesně 
určeno, o jaké množství suti se jedná; 

 
Bc. Lokajíček -  akce se schvalovala na březnovém zastupitelstvu, kdy bylo konstatováno, že 

vše je řádně připraveno a žádné vícepráce nebudou nutné. Nyní, po uplynutí 
dvou měsíců, je už návrh víceprací předkládán. Je uvedená celková část za 
vícepráce 89 tis. Kč bez DPH konečná? Jak byl projekt připraven a čí je to 
chyba? Pokud jde o chybu ze strany projektanta, je možné uplatnit sankce 
podle smlouvy. Konstatuje, že akce není rozpočtově kryta – na příslušné 
položce v rozpočtu finanční prostředky nejsou a ani v materiálu není žádný 
návrh rozpočtového opatření. Materiál měl být také předem projednán ve 
Finančním výboru;  

Ing. Aschenbrenner – vzniklé vícepráce projektant opravu nemohl předvídat. Náklady na 
vícepráce v celkové výši 89 tis. Kč bez DPH tvoří cca 0,6 % celkové částky 
na realizaci stavby. Úhrada nákladů na vícepráce bude provedena ze 
schváleného rozpočtu na akci „51. MŠ Částkova 6 – rekolaudace“, kde jsou 
volné finanční prostředky (je uvedeno v bodě č. 6 důvodové zprávy);  
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RSDr. Ing. Kvit - jako laik se zamýšlí, jak projektant přistupoval k projektu, když bylo 
zřejmé, že stavba je na území, které se zaváželo. Věděl projektant, jaký 
materiál je v podloží? Proč bloky nejdou recyklovat? Návrh na navýšení se 
mu nelíbí, protože zastupitelé byli při schvalování akce ujišťováni, že vše je 
v pořádku; 

Ing. arch. Nosek – v září 2013 byl zpracován inženýrsko-geologický průzkum a posouzení 
základových poměrů Ing. Brudnou a provedeny tři kopané sondy do 
hloubky 4 m, které byly vyhodnoceny. Lze konstatovat, že do hloubky cca 
2,5 m zasahují navážky různorodého charakteru. Jedná se o prostředí mírně 
propustné až dosti slabě propustné. Na základě zasakovací zkoušky 
provedené generálním dodavatelem stavby bylo vyhodnoceno, že objekt 
vsakovacích košů je v místě špatně propustných navážek a bude nutné 
provést zvětšení vsakovacího objektu. Projektant věděl, že se jedná o území 
s navážkami, snažil se podle známých faktů zpracovat optimální projekt, 
který by nebyl předimenzovaný ani poddimenzovaný. Současně platná 
norma je přísnější, pokud by se realizovalo ještě za platnosti starších 
předpisů, nebylo by zvětšení jímky třeba.  

   I kdyby se betonové bloky recyklovaly, musí se vykopat a odvézt. Nikdo 
neví, jak dlouho byly bloky v zemi (navážka se dělala po válce), mohly by 
být kontaminovány; 

 
Bc. Lokajíček - celková cena navrhovaných víceprací je tedy 89 tis. Kč bez DPH. Čeho se 

týká usnesení RMO P2 č. 66/2014, kterým se žádají finanční prostředky na 
mateřskou školu od města?  

Ing. Aschenbrenner – jedná se o poskytnutí 2/3 nákladů na výstavbu MŠ, které hradí město;  
Ing. Brousek - podíl města měl být 14 mil. Kč. Vysoutěžená částka na realizaci MŠ byla 

cca 20 mil. Kč, město vypočetlo 2/3  podíl, který obvodu zaslalo.                  
S výstavbou mateřské školy ještě souvisí další nutné náklady. Jedná se 
zejména o přípojku MISnet (internetové připojení budovy na městskou 
infomační síť), náklady na projektovou dokumentaci, zajištění koordinátora 
BOZP, autorského dozoru a stavebního dozoru, v celkové výši 428.775 Kč. 
Tyto náklady by také měly být zahrnuty do podílu 2/3 od města. Rada 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany uložila starostovi MO P2 předložit 
tento požadavek do RMP v termínu do 30. 06. 2014;  

  
Bc. Lokajíček - jedná se o relativně malou část celkového objemu finančních prostředků. 

Klub zastupitelů ČSSD má obavy, aby se celková cena víceprací nedostala 
do jiných procent. Může se cena ještě změnit? 

Ing. Aschenbrenner – 89 tis. Kč bez DPH je očekávaná maximální cena; 
 
JUDr. Novák - cena stavby se na zasedání ZMO P2 schvalovala před dvěma měsíci. Kdy 

došlo ke změně normy?  
p. Pokora -  projektant nepočítal s tím, že se v místě vyskytuje navážka? 
Ing. arch. Nosek – územní řízení proběhlo již v roce 2009, kdy byly první požadavky na tuto 

stavbu. Struktura navážek se měnila vlivem postupného navážení. Ing. 
Brudna tuto lokalitu velmi dobře znal, udělaly se tři kopané sondy a příčné 
řezy. Součástí bylo i vyhodnocení hlinitého podílu na štěrkopísku a 
stanovení koeficientu. Ten se zahrnul do normového výpočtu. Podle 
výsledku zasakovací zkoušky bylo určeno, že v půdě je větší část jílovitého 
podílu, a proto bylo třeba zvětšit koeficient. Projektant se snažil, aby cena 
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byla optimální a současně co nejnižší. Vycházeli z cen, které jsou na trhu 
běžné, snažili se chovat ekonomicky; 

 
RSDr. Ing. Kvit – vícepráce bude hradit pouze městský obvod nebo se na nich bude podílet      

i město? 
Ing. Aschenbrenner – bude to předmětem jednání na městě; 
 
Ing. Náhlík -  změnily se ještě nějaké další normy od doby vydání stavebního povolení? 

Jak daleko je dnes stavba? 
Ing. arch. Nosek – normy se mění neustále, změnila se např. norma na požární bezpečnost, ale 

to již je zahrnuto v rozpočtu. Nyní už by mělo být vše v pořádku; 
Ing. Toman -  dne 13. 05. proběhl na stavbě kontrolní den. Jsou provedeny základové pasy 

s podkladním betonem a izolace proti radonu. Je předpoklad, že o víkendu 
by měla začít betonáž základové desky a následně samotná výstavba 
dřevostavby, která bude trvat cca 14 dní; 

 
Mgr. Janouškovec - proč všechny tyto záležitosti neřešíme rovnou v bodě 5? Podstatné je 

schválit pověření rady k projednání a schválení víceprací; 
 
Následovala 10 minut přestávka na poradu poslaneckých klubů. 
Po přestávce: 
Ing. Aschenbrenner – souhlasí s názorem Mgr. Janouškovce, hlasování o bodu „Mateřská 

škola se sportovním zaměřením“ doporučuje spojit do jednoho usnesení. 
Navrhuje proto stažení bodu č. 4 z programu jednání.  

 
Hlasování o návrhu Ing. Aschenbrennera: pro 20, proti 1, zdržel se 1, nehlasovali 3 
zastupitelé. Materiál byl stažen z programu jednání 20 hlasy, nebylo k němu přijato žádné 
usnesení.  
 
 
 5.  MAI/2 Realizace akce „Mateřská škola se sportovním zamřením“ a pověření 

RMO P2 ke schválení případných více a méně prací  
 
  Také další bod programu se týkal akce „Mateřská škola se sportovním zaměřením“. 
V současné době probíhá realizace akce. S ohledem na poměrně krátký termín výstavby (do 
15. 08. 2014) je nutno pružně reagovat na řešení všech případných technických problémů, 
které na stavbě mohou vzniknout – více a méně práce. Podstatné náležitosti smlouvy byly 
schváleny usnesením ZMO P2 č. 18/2014 ze dne 25. 03. 2014. Další zasedání zastupitelstva 
jsou 24. 06. a 23. 09. 2014. Pokud by v průběhu stavby bylo nutno řešit změny, tj. případné 
více nebo méně práce, bylo by nutno konečnou cenu stavby a tím i změnu soupisu prací 
schválit v ZMO P2. Tím by mohl být ohrožen termín dokončení stavby a předpokládaný 
termín otevření mateřské školy k 01. 09. 2014. Rada má možnost se ke schválení více a méně 
prací sejít operativně a případné změny na základě pověření ZMO P2 projednat a schválit. 
Proto byl předložen návrh na pověření Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 
k projednání a schválení více a méně prací a k uzavření případných dodatků ke smlouvě o dílo 
na realizaci akce „Mateřská škola se sportovním zaměřením“.  
 
Ing. Aschenbrenner – v návaznosti na diskusi u předchozího bodu doporučuje úpravu 

předloženého návrhu usnesení, a to bod „bere na vědomí“ rozšířit i               
o důvodovou zprávu ve věci víceprací na stavbě „Mateřská škola se 
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sportovním zaměřením“ a v bodě „schvaluje“ pověřit RMO P2 k projednání 
a schválení víceprací (termín méněprací vyškrtnout) do výše max. 7 % 
z ceny díla bez DPH;  

 
Bc. Lokajíček -  rozhodování o nově pořizovaných nemovitostech je v kompetenci 

zastupitelstva, proto za klub ČSSD doporučuje pověření radě neudělit. 
Zastupitelé by měli být informováni o všem, co se aktuálně na stavbě děje; 

Ing. Aschenbrenner – zastupitelé informováni budou. V příloze důvodové zprávy je připojeno 
stanovisko Ministerstva vnitra ČR, odboru dozoru a kontroly veřejné 
správy, v této věci. Případné nepověření rady by mohlo způsobit 
nedokončení stavby MŠ ve stanoveném termínu; 

Ing. Brousek -  ve stanovisku MV ČR se uvádí, že dle nové právní úpravy již stavba není 
samostatnou nemovitostí, ale je součástí věci. Cituje: „Pokud je tedy 
předmětem veřejné zakázky vybudování nové obecní stavby, a to na 
pozemku obce, není již taková stavba samostatnou nemovitou věcí, ale toliko 
součástí pozemku, ke kterému přiroste.“ 

 
Ing. Náhlík -  podává protinávrh: 
  - souhlasí s přidáním důvodové zprávy z bodu č. 4 do části „bere na 

vědomí“ (dle návrhu p. starosty); 
  - v bodě „schvaluje pověření RMO P2“ upravit znění části 1. takto:           

„k projednání a schválení víceprací u investiční akce „Mateřská škola se 
sportovním zaměřením“ do výše max. 5 % z ceny díla bez DPH, tj. 850 
tis. Kč“; 

  - v bodě „ukládá“ upravit termín podání informativní zprávy na zasedání 
ZMO P2 na „30. 06. 2014“; 

Ing. Aschenbrenner – souhlasí s protinávrhem Ing. Náhlíka; 
 
Bc. Lokajíček -  požaduje, aby zastupitelstvo mělo akci pod kontrolou, a proto s pověřením 

rady klub ČSSD nesouhlasí; 
RSDr. Ing. Kvit – také nedoporučuje pověření Rady MO P2; 
 
 Jiné připomínky k materiálu již zastupitelé neměli, a proto následovalo hlasování           
o protinávrhu Ing. Náhlíka: pro 15, proti 9, zdržel se 1. Usnesení č. 26/2014 v této záležitosti 
bylo přijato 15 hlasy.  
 
 
 6.  ŽP/1 Stanovisko k návrhům vyhlášek statutárního města Plzně o odpadech  
 
 2. místostarostka MO P2 pí Rottová předložila materiál týkající se přijetí stanoviska 
k návrhům vyhlášek statutárního města Plzně o odpadech. Jednalo se o: 
- Vyhlášku statutárního města Plzně, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území 
statutárního města Plzně včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému 
nakládání se stavebním odpadem („Vyhláška o komunálních odpadech“) 

- Vyhlášku statutárního města Plzně, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad 
vznikající na území města Plzně („Vyhláška o poplatku za komunální odpad“) 

 
Návrh obou vyhlášek projednal odbor životního prostředí ÚMO P2, který měl 

k návrhům několik faktických připomínek, např. začlenění sběren a výkupen odpadů do 
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systému, konkretizace povinností fyzických osob. Dle návrhu vyhlášky o poplatku za 
komunální odpad se předpokládá, že výše poplatku odváděného za nemovitost bude dána 
počtem nádob v závislosti na jejich objemu a frekvenci svozu. V současné době je na trhu 
s komunálním odpadem v našem městě pět významných společností. Korigované průměrné 
ceny jednotliví uživatelé hradí přímo svozovým společnostem. Součástí návrhu vyhlášky byla 
tabulka s návrhem stanovení celkové výše poplatku za spravovanou nemovitost za každý         
i započatý měsíc podle počtu, objemu a frekvence obsluhy sběrných nádob. Návrh vyhlášek 
byl rovněž projednán v Komisi pro životní prostředí a v Radě městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany. RMO P2 souhlasila pouze s návrhem „Vyhlášky o komunálních odpadech“, tj. 
vyjádřila se k systému, ale ne k výši poplatku. 

Na zasedání zastupitelstva byli přizváni hosté, aby se odpověděli na dotazy zastupitelů: 
- Ing. Petr Baloun, jednatel společnosti Plzeňské komunální služby 
- Bc. Dagmar Svobodová Kaiferová, vedoucí odboru životného prostředí MMP 
- Ing. Hana Kuglerová, ředitelka Ekonomického úřadu MMP 
- Ing. Taťána Vítová, vedoucí odboru účtování a daní MMP 
 
Diskuse zastupitelů: 
Mgr. Zíka -  na jednání Komise pro životní prostředí se diskutovalo o vypočítaném 

objemu 28 l na osobu a týden. Na jakém základě bylo toto množství 
vypočítáno? 

Ing. Baloun -  údaj vychází z průměrné produkce odpadu v ČR. Jedná se o doporučený 
objem, vlastník nemovitosti bude mít možnost objednat si i nižší objem; 

 
Ing. Náhlík -  v důvodové zprávě k materiálu je uvedeno, že nakládání s odpady v městě 

Plzni je v rozporu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech. V čem je 
rozpor? 

Ing. Baloun -  pokud není vydána vyhláška a nejsou určena místa k odkládání odpadu, 
město nesplnilo svoji povinnost. Usnesení Rady města Plzně, které toto řeší, 
není vyhláškou obce, a proto dochází k rozporu se zákonem. Názory na tuto 
skutečnost se různí – dle stanoviska Ministerstva životního prostředí nejsme 
v rozporu se zákonem, Plzeňské komunální služby zastávají názor, že rozpor 
zde je; 

 
p. Mařík -  k tabulce v příloze č. 1 „typy nádob a označení pro případné využití na 

území města Plzně“ – dojde po přijetí vyhlášky ke zvětšení nádob? 
Ing. Baloun -  příloha určuje pouze typy nádob a jejich objem. Zpočátku předpokládají 

zachování současného stavu nádob, nemělo by dojít ke zhoršení stavu pro 
občany, ale do budoucna navrhnou optimalizaci systému. Budou s městem 
projednávat určité úpravy;  

 
PhDr. Hus -  nepočítá se s bílými kontejnery na kartony? Co by mělo patřit do červených 

kontejnerů?  
Ing. Baloun -  s odděleným sběrem nápojových kartonů se nepočítá. Další nádoby 

znamenají další náklady i nároky na prostorové umístění. Červená nádoba je 
pro případ organizování sběru nebezpečného odpadu mimo sběrné dvory, 
např. baterie. Nepředpokládají masivní rozšíření nádob; 

 
p. Pokora -  přijetím vyhlášky zanikne současný systém. Jak se do budoucna počítá se 

zapojením současných svozových firem, mají nakoupenou příslušnou 
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techniku. Jak bude odvážen odpad z území města? Mohl by se do budoucna 
svoz pro občany zlevnit? 

Ing. Baloun - PKS neměly nikdy ambice na náhradu současných svozových firem. Nyní 
doporučují zadávací řízení, ve kterém se účastní současné svozové firmy, 
využije se jejich technika. Kvalifikace uchazečů již proběhla. Aktuální ceník 
je téměř totožný se současnými náklady svozových společností. Ceník 
zahrnuje všechny náklady. Město nevykazuje ztráty, předpokládá, že firmy 
nabídnou ceny nižší; 

 
RSDr. Ing. Kvit - kdo určuje frekvenci svozu separovaného odpadu? Někde jsou kontejnery 

naplněny během jednoho dne a svoz je 1x týdně; 
pí Rottová -  je to věc financí, které na to městský obvod má k dispozici. Častější vývoz 

současné finance nedovolují; 
Ing. Baloun - v novém systému tuto povinnost převezmou Plzeňské komunální služby. 

Svoz budou zajišťovat na základě objednávky města. Rozhodnutí o výši 
poplatku je věcí Zastupitelstva města Plzně, může být od nuly do 100 % 
nákladů, je to věcí politické diskuse; 

pí Rottová - přílohu č. 2 vyhlášky o poplatku za komunální odpad tvoří tabulky 
s návrhem poplatku za komunální odpad v Kč za měsíc. V první tabulce je 
návrh města Plzně, ve druhé pak návrh RMO P2; 

 
Mgr. Zíka -  jaká je výhoda hradit poplatek za popelnici a ne za osobu? 
Ing. Baloun -  nový systém by měl přinést co nejméně změn pro občany. Diskuse                

o vyhlášce probíhala cca od roku 2005; 
Ing. Vítová -  čím menší objem má nádoba na odpad, tím menší cenu bude občan hradit; 
 
Ing. Náhlík -  jak se odbor životního prostředí MMP vypořádal s výhradami městského 

obvodu, které jsou uvedeny v předloženém materiálu? 
Bc. Svobodová Kaiferová – k jednotlivým podnětům OŽP MMP zaujal následující 

stanovisko: 
    - zajištění sběru kovů a textilních materiálů – v systému se s tím počítá; 
    - začlenění sběren a výkupen odpadů do systému – do městského systému 

nebudou zahrnuty; 
    - konkrétnější vymezení povinností fyzických osob – je dostatečně 

vyjmenováno v čl. 4 vyhlášky, návrh nebyl akceptován; 
    - možnost právnických a fyzických osob podnikajících přistoupit na základě 

smlouvy k systému obce – je dostatečně uvedeno v zákoně 
    - chybí zmínka o odpadkových koších – bude do vyhlášky doplněno 
 
Bc. Lokajíček -  k tabulce s max. poplatkem za komunální odpad v Kč za měsíc dle návrhu 

RMO P2: pokud se schválí ponížené ceny, kdo bude hradit rozdíl? Kolik 
přibližně činí náklady města? 

pí Rottová -  byl zaslán návrh vyhlášky včetně poplatku za komunální odpad. Městské 
obvody se mají k návrhu vyjádřit a mohou předložit svůj návrh. Financování 
by bylo na městě;  

Ing. Baloun -  na městský systém nakládání s odpady se počítá přibližně s částkou 60 mil. 
Kč z rozpočtu města; 

 



Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2  - Slovany dne 13. 05. 2014 

8 

 

p. Pokora -  po schválení vyhlášky nebude sběr separovaného odpadu zajišťovat městský 
obvod, ale společnost Plzeňské komunální služby. Bude odvoz probíhat 
stejně jako dosud? 

Ing. Baloun -  první roky po přijetí vyhlášky se předpokládá stejný způsob. Do systému 
bude možno zapojit i podnikající osoby, které v současné době někdy systém 
zneužívají (přeplňují nádoby). Tím se do systému získají další finanční 
prostředky, za které bude možno objednat větší rozsah služeb. Vše ukáže až 
praxe; 

 
pí Rottová -  protože k návrhu nebyly další dotazy, doporučuje hlasování o upraveném 

návrhu usnesení takto: 
    II. s o u h l a s í  
     1. s návrhem „Vyhlášky o komunálních odpadech“ 
     2. s upraveným návrhem „Vyhlášky o poplatku za komunální odpad“ 

uvedeným v příloze tohoto usnesení (upravená příloha č. 2 k vyhlášce 
s návrhem maximálního poplatku za komunální odpad v Kč za měsíc)  

    Ostatní části návrhu usnesení zůstávají beze změny; 
 
  Hlasování o předloženém návrhu pí Rottové: pro 22, proti 0, zdrželi se 3 zastupitelé. 
Usnesení č. 27/2014 ve věci stanoviska k návrhům vyhlášek statutárního města Plzně              
o odpadech zastupitelé přijali 22 hlasy.  
 
 
 7.   Různé  
 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto na závěr p. starosta poděkoval přítomným 
zastupitelům i hostům za účast a v 15:40 hodin zasedání ukončil.   
 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 26/2014 a 27/2014 a dále jmenovitý přehled 
hlasování členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany o jednotlivých 
usneseních. 
 
 
 
 
…………………………………………                      ……………………………………. 
          Ing. Lumír Aschenbrenner                                                 PhDr. 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 20. 05. 2014                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 


