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ZÁPIS 
 

ze 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2014  
ze dne 24. 06. 2014 

 
Přítomni: Roman Andrlík, Ing. Lumír Aschenbrenner, Jarmila Beránková, DiS.,        

PhDr. Jan Fluxa, Jan Hlaváček, PhDr. Miroslav Hus, 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, Pavel Pokora, Irena Rottová, 
Václav Seitz, M.Sc., Bc. David Šlouf, Eva Trůková, Ing. Michal Uhlíř, 
Ladislav Uhrin, Martin Vít, Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluveni: Lukáš Anton, Ing. Petr Náhlík; 
 
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.   Vystoupení hosta – velitele Městské policie Plzeň – služebny Slovany  
 6.  EAP/4 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – březen 2014  
 7.  KT/1 Přijetí finančního daru od podniku Lesy ČR, s. p.   
 8.  EAP/2 Žádosti o dotace  
 9.  EAP/3 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2014 – RO č. 9+10/2014  
 10.  TAJ/2 Stanovení částky na úhradu části nákladů členům výborů ZMO Plzeň 2 – 

Slovany za činnost v období 11/2013 – 05/2014 
 11.  TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 4. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

v roce 2014 
 12.  MAI/1 IZ – Realizace akce „Mateřská škola se sportovním zaměřením“  
 13.  MAI/2 IZ – Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany v budovách 

MŠ od počátku roku 2014 
 14.  MAI/3 IZ – Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany (vyjma MŠ) 

od počátku roku 2014 
 15.  MAI/4 IZ – Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů 
 16.  EAP/1 IZ – Dotace poskytnuté Radou městského obvodu Plzeň 2 - Slovany 
 17.  EAP/5 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období           

04-06/2014 
 18.  KT/2 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období         

04-05/2014 
 19.  TAJ/4 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 

– Slovany za období od 13. 03. 2014 do 11. 06. 2014 
 19. a) KT/3 IZ – Ocenění akademického malíře Pavla Maura  
 20.   Různé  
 



Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2  - Slovany dne 24. 06. 2014 

2 
 

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

 
 4. 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 21 členů zastupitelstva, jednání je 
usnášeníschopné. Z jednání byli omluveni: p. Lukáš Anton a Ing. Petr Náhlík. Do programu 
jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“. Poté byl upravený program jednání 
schválen 20 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval. 
 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl: Mgr. Pavla Janouškovce, Ing. et 
Ing. Miloše Nového a paní Jarmilu Beránkovou, DiS. O návrhu se hlasovalo: pro                   
20 zastupitelů, 1 zastupitel nehlasoval.  
 
 Ve 14:02 hodin přišla Mgr. Levorová, přítomno 22 členů zastupitelstva. 
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Roman Andrlík a RSDr. Ing. Karel Kvit  – návrh 
schválen 20 hlasy, 2 zastupitelé nehlasovali.  
 
 
 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 14:04 přišel Ing. Uhlíř, p. Vít a p. Krs – přítomno 25 zastupitelů. 
 
Diskuse zastupitelů: 
 
Mgr. Zíka -  k usnesení RMP č. 429 (novela obecně závazné vyhlášky č. 4/2012 ve znění 

vyhlášky č. 5/2013 regulující hazard na území města Plzně) – Rada 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na svém jednání dne 09. 04. 2014 
přijala usnesení č. 48/2014. Nejsou usnesení města a obvodu v rozporu?  

Ing. Aschenbrenner – v rozporu nejsou. Usnesení přijaté radou městského obvodu pouze 
souhlasilo s vyjmutím pěti provozoven z přílohy vyhlášky, ve kterých 
nebyla umístěna žádná herní zařízení, nebo nebyl zřízen kamerový systém. 
Nadále je v platnosti usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany č. 42/2013 ze dne 
21. 08. 2013, kterým zastupitelstvo souhlasilo se zrušením provozování 
hracích zařízení na území MO Plzeň 2 – Slovany k 31. 12. 2014; 

 
  Další dotazy k tomuto bodu zastupitelé neměli, usnesením č. 28/2014 vzali předložený 
materiál na vědomí 23 hlasy, 2 zastupitelé nehlasovali.  
 
 
 5.   Vystoupení hosta – velitele MP, služebny Slovany 
 
 Na zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany byli přizváni 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.  
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Npor. Ing. Bc. Černý a pan Jůzek se z jednání omluvili, dostavil se pouze pan Petřík, který 
informoval přítomné zastupitele o činnosti Městské policie, služebny Slovany, za uplynulé 
období a následně odpověděl na dotazy zastupitelů. 
 
p. Petřík -  v období před koncem školního roku MP zajišťuje zvýšený dohled                

u přechodů pro chodce před budovami základních a mateřských škol, 
v ranních i odpoledních hodinách, ve dnech 27.-28. 06. 2014 bude probíhat 
kontrola na podávání alkoholu osobám mladším 18 let;  

 
Mgr. Zíka -  tiskem prošla informace o pěstírně konopí v Lobezské ulici, která měla být 

na náš obvod přesunuta z Doudlevec. Žádá o podrobnější informace; 
p. Petřík -  není kompetentní odpovědět. Je to spíše dotaz na Policii ČR, která v této 

věci koná šetření; 
Ing. Aschenbrenner – podnět Mgr. Zíky bude tlumočen veliteli Policie ČR, obvodního 

oddělení Plzeň 2; 
 
p. Pokora -  chválí MP, jejíž činnost se v poslední době zlepšila, častěji kontrolují 

bezdomovce a různé skupiny osob v parcích; 
 
Bc. Lokajíček -  jaký je současný stav asistentů strážníků na služebně, k jakým úkolům jsou 

využíváni? 
p. Petřík -  služebna Slovany využívá 2 asistenty, kteří doprovází strážníky při výkonu 

jejich služby. Tento projekt je plánovaný do konce roku 2014. Asistenti plní 
různé úkoly, např.: dohled u přechodů pro chodce, doručování písemností a 
prověřování osob pro orgány obce, atd.;  

 
 Jiné dotazy zastupitelé neměli, proto p. Petřík opustil zasedání ZMO P2 ve 14:22 hodin 
Usnesením č. 29/2014 zastupitelé jednomyslně vzali na vědomí přednesené informace. 
 
 Závěrem tohoto bodu Ing. Aschenbrenner ještě informoval přítomné o pietním aktu 
v Letkově, u pomníčku zastřeleného policisty, kterého se dne 13. 06. 2014 zúčastnil. 
 
 
 6.  EAP/4 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – březen 2014 
 
 1. místostarosta MO P2 PhDr. Fluxa seznámil přítomné s rozborem hospodaření MO 
Plzeň 2 – Slovany za leden – březen 2014. Součástí materiálu byl přehled rozpočtových 
opatření schválených RMO P2 a ZMO P2 k 31. 03. 2014. Příjmy byly plněny na 33,94 %        
a výdaje čerpány na 16,13 % k upravenému rozpočtu.  
 
 Materiál byl předem kladně projednán ve Finančním výboru ZMO P2 a v Radě 
městského obvodu Plzeň 2 - Slovany. 
 
Ing. et Ing. Nový – Finanční výbor ZMO P2 návrh projednal a doporučil jej zastupitelstvu ke 

schválení; 
 
RSDr. Ing. Kvit - letošní zima byla vcelku mírná, proto předpokládá, že došlo k úspoře 

finančních prostředků. Kam se tato úspora bude směrovat? 
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Ing. Klečková -  úspora je na položce „zimní údržba“. Finanční prostředky je možné zapojit 
rozpočtovým opatřením např. v případě mimořádných událostí – vítr, velká 
voda, …; 

pí Rottová - ušetřené finanční prostředky můžeme použít i na podzim (může přijít krutá 
zima) nebo mohou přejít do přebytku hospodaření a rozpočtovou změnou je 
lze zapojit např. na investice; 

 
 Zastupitelé neměli k materiálu další připomínky a usnesením č. 30/2014 jej schválili   
24 hlasy, Mgr. Levorová nebyla hlasování přítomna.    
 
 
 7.  KT/1 Přijetí finančního daru od podniku Lesy ČR, s. p.  
 
 Následující materiál se týkal návrhu na přijetí finančního daru. MO Plzeň 2 – Slovany 
požádal Lesy České republiky, s. p., o poskytnutí daru v oblasti školství, věda a péče o mládež 
z programu „Podpora akcí na využití volného času a rozvíjení talentu dětí a mládeže“ na 
projekt „Letní příměstský tábor“. Žádost projednala dozorčí rada podniku Lesy České 
republiky, s. p. a schválila dar ve výši 20.000,- Kč. Dárce zaslal k podpisu darovací smlouvu 
č. 6/930/2014.  
 
 Přijetí daru projednal na svém jednání dne 04. 06. 2014 Finanční výbor ZMO Plzeň 2 – 
Slovany, který jej doporučil zastupitelstvu schválit. Rada městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany souhlasila s přijetím finančního daru a s jeho využitím na úhradu nákladů přímo 
souvisejících s projektem Letní příměstský tábor.  
 
RSDr. Ing. Kvit - byly osloveny i některé další podniky v rámci městského obvodu? Pokud 

ano a dar bude poskytnut, je možné jej využít na volnočasové aktivity 
mládeže? 

Ing. Aschenbrenner – již před časem se oslovovalo několik desítek podnikatelských subjektů, 
bohužel, odezva nebyla téměř žádná, kromě jedné firmy, která nabízela 
využití kopírovacího zařízení;  

PhDr. Fluxa -  Lesy ČR přispívají každoročně. Letos je již přihlášeno 131 dětí, tábor bude 
opět naplněn; 

 
 Následovalo hlasování o předloženém návrhu: usnesením č. 31/2014 zastupitelé 
schválili Darovací smlouvu č. 6/930/2014 24 hlasy, Mgr. Levorová nebyla hlasování 
přítomna. 
 
 
 8.  EAP/2 Žádosti o dotace   
  
 PhDr. Fluxa předložil materiál týkající se žádostí neziskových a příspěvkových 
organizací o dotace. V souladu s Kritérii pro poskytování dotací a finančních darů bylo 
k termínu 15. 03. 2014 na ÚMO P2 doručeno 135 žádostí o dotace v celkové výši 5.297.080,- 
Kč. Všechny žádosti byly posouzeny nejprve příslušnými odvětvovými komisemi RMO P2 
dle vypsaných grantů na rok 2014 a následně projednány v radě městského obvodu. RMO 
Plzeň 2 – Slovany svým usnesením č. 60/2014 ze dne 07. 05. 2014: 
-  schválila poskytnutí dotace na základě 98 žádostí v celkové výši 1.193.000,- Kč,    
-   neschválila 15 žádostí o dotace, 
-  souhlasila a doporučila ZMO P2 ke schválení 18 žádostí o dotace, 
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-  nesouhlasila a nedoporučila ZMO P2 ke schválení 4 žádosti o dotaci. 
Stanoviska jednotlivých komisí a rady městského obvodu k žádostem o dotace, které 
podléhají schválení ZMO Plzeň 2 – Slovany, byla uvedena v důvodové zprávě.  
 
Mgr. Zíka -  dle jeho názoru některé žádosti neodpovídají úplně jednotlivým grantům. 

Dotace by měly jít přímo na akce, které jsou určeny pro mládež a ne např. 
na opravy; 

PhDr. Fluxa -  má Mgr. Zíka na mysli nějaký konkrétní případ? Rada respektovala 
stanoviska komisí, navíc schválila poskytnutí dotace pouze pro dva žadatele 
ve výši 20 tis. Kč a 10 tis. Kč. Jejich žádosti posuzovala Komise pro 
výchovu a vzdělávání, která nerozdělila všechny přidělené finanční 
prostředky, proto nedošlo ke snížení prostředků pro ostatní žadatele; 

 
 Jiné připomínky k materiálu nebyly. Usnesení č. 32/2014, kterým zastupitelé schválili 
poskytnutí dotací na základě 18 žádostí v celkové výši 387.000,- Kč a neschválili poskytnutí 
dotací pro 4 žadatele, bylo přijato takto: pro 21, proti 0, zdrželi se 3 zastupitelé, Mgr. 
Levorová nebyla hlasování přítomna. 
 
 
 9.  EAP/3 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2014 – RO č. 9+10/2014 
 
  1. místostarosta MO P2 dále předložil návrh rozpočtového opatření rozpočtu 
schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2014. Rozpočtové opatření č. 9/2014 v celkovém 
objemu 3.981 tis. Kč zahrnuje např. zapracování neinvestiční účelové dotace ze státního 
rozpočtu na výkon státní správy, prostředků z FŽP MP účelově určených na realizaci projektu 
„2. etapa vyčištění náhonu na Božkovském ostrově“, převod podílu na daních, navýšení 
rozpočtu na: rozdělení otopného systému v KD Šeříková, zpracování PD ul. Na Výsluní, 
napojení kanalizace na Úslavský sběrač. Provedením rozpočtového opatření budou příjmy a 
výdaje MO P2 v souladu s potřebami jednotlivých správců rozpočtové skladby. Rozpočtovým 
opatřením č. 10/2014 dochází k vrácení finančních prostředků z FRR MO P2 na MMP ve výši 
1.553 tis. Kč, které byly poskytnuty na předfinancování investiční akce „Obnova historické 
části obce Plzeň – Koterov“. Součástí tohoto materiálu dále byl účelový převod finančních 
prostředků z rozpočtu MO P2 do rozpočtu MMP na výkup pozemků v k. ú. Bručná 
v souvislosti se stavbou „2. etapa obytné ulice Na Výsluní“ ve výši 134 tis. Kč.  
 
 Také tento materiál byl předem projednán ve Finančním výboru ZMO P2 a v radě 
městského obvodu.  
 
Ing. et Ing. Nový – FV návrh vzal na vědomí, schválil a doporučil jej zastupitelstvu 

jednomyslně ke schválení; 
 
Mgr. Zíka - výkup pozemků ze soukromého vlastnictví v k. ú. Bručná bude realizován 

za částku 150,- Kč/m2. Tato částka neodpovídá realitě, slyšel o výši 500,- 
Kč/m2; 

Ing. Aschenbrenner – vlastníci pozemků byli s nutností výkupu seznámeni na schůzce 
v měsíci dubnu 2014, kde se odsouhlasili cenu 150,- Kč/m2. Jedná se            
o začátek investiční akce „2. etapa obytné ulice Na Výsluní“, která byla 
dlouhodobě naplánována. Akci chceme nastartovat tím, že vykoupíme 
příslušné pozemky; 
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 Usnesením č. 33/2014 zastupitelé schválili předložený návrh obou rozpočtových 
opatření 24 hlasy, Mgr. Levorová nebyla hlasování přítomna.  
 
 
 10.  TAJ/2 Stanovení finanční částky na úhradu části nákladů členům výborů 

Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany 
 
 Následoval návrh na stanovení finanční částky na úhradu části nákladů členům výborů 
ZMO P2 za činnost v období listopad 2013 – květen 2014. Úhrada části nákladů se týká pouze 
členů výborů, kteří současně nejsou členy Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany. Rozdělení stanovených částek zabezpečí předsedové jednotlivých výborů. 
 
 K materiálu nebyly připomínky, usnesením č. 34/2014 zastupitelé 24 hlasy schválili 
finanční částky pro členy výborů ZMO P2 za činnost ve výše uvedeném období, Mgr. 
Levorová nebyla hlasování přítomna.  
 
 Ve 14:40 hodin odešla Mgr. Levorová, přítomno 24 zastupitelů.  
 
 
11. – 18. TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 4. zasedání Zastupitelstva  

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

 
a)  MAI/1 Realizace akce „Mateřská škola se sportovním zaměřením“ 

 
Zastupitelům byla promítnuta prezentace fotografií z průběhu stavby. 
 
Mgr. Zíka - ve zprávě se hovoří o rozšíření přípojky elektrické energie s ohledem na 

budoucí výstavbu v této lokalitě. Kolik bude přípojka stát a o jakou 
výstavbu se bude jednat?  

Ing. Aschenbrenner – plánuje se zde domov pro seniory;  
Ing. Brousek – přípojka el. energie neznamená pro MO P2 žádné náklady, platí ji ČEZ. 

Problém není finanční, ale časový. ČEZ musel požádat o územní rozhodnutí 
na část vedení, o které byla přípojka rozšířena, a tím by mohlo dojít ke 
zpoždění v realizaci. I pro tento případ je připraveno řešení, a to náhradní 
přípojka z bazénu do doby realizace přípojky ČEZ; 

Ing. Aschenbrenner – na vedení ČEZ byl odeslán dopis, ve kterém žádáme o urychlenou 
realizaci přípojky el. energie; 

 
RSDr. Ing. Kvit – na stavbě se pravidelně konají kontrolní dny. Jaký je jejich výsledek? 

Nedošlo k navýšení víceprací, o kterých bude rozhodovat rada? 
Ing. Brousek – kontrolní dny se konají vždy v úterý. Účastní se jich dodavatel, zástupce 

investora (pracovník odboru MaI ÚMO P2), autorský dozor, stavební dozor, 
investoři a dodavatelé sítí z důvodu koordinace jednotlivých stavebních 
prací. Stavba postupuje podle harmonogramu, jediný problém je s elektro 
přípojkou Autorský i stavební dozor pečlivě kontrolují stavbu, všechny 
vícepráce byly zdůvodněny a odsouhlaseny projektantem. Bude vypsáno 
ještě jedno jednací řízení bez uveřejnění, které bude předloženo 



Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2  - Slovany dne 24. 06. 2014 

7 
 

k projednání radě městského obvodu. Celkové náklady na vícepráce činí cca 
1 % z celkových nákladů stavby.;  

 
  K předložené zprávě nebyly jiné dotazy, usnesením č. 35/2014 ji zastupitelé vzali na 
vědomí všemi hlasy.   
 
 b)  MAI/2 Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany v budovách MŠ 

od počátku roku 2014 
 
Informativní zprávu zastupitelé vzali na vědomí usnesením č. 36/2014 jednomyslně bez 

rozpravy.  
 

 c) MAI/3 Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany (vyjma MŠ) od 
počátku roku 2014 

 
  RSDr. Ing. Kvit – v jakém stavu je akce „podzemní kontejnerová stání na Mikulášském 

a Jiráskově náměstí“ a jaký je předpokládaný termín realizace? 
  Ing. Aschenbrenner – obdrželi jsme oznámení z OPŽP o přidělení dotace ve výši 90 % 

nákladů, tato částka však bude omezena aktuálním čerpáním města 
v podpoře „de-minimis“, které se v současné době upřesňuje. V rozpočtu 
MO P2 je na tuto akci vyčleněno 220.000 tis. Kč na úhradu podílu žadatele. 
Ukončení akce se předpokládá do konce roku; 

  Ing. Brousek – OPŽP si vymiňuje schválení Zadávacích podmínek na výběr dodavatele 
stavby. Takže poté, co budou tyto schváleny v RMO, budou předloženy ke 
schválení fondu, který na to má lhůtu 30 dní. Vlastní výzva může být 
uveřejněna až po schválení Zadávacích podmínek fondem, tím může dojít 
ke zpoždění v realizaci. Podzemní kontejnery bude provozovat organizace 
Plzeňské komunální služby, se kterými je tato akce rovněž konzultována;  

 
 Informativní zprávu zastupitelé vzali na vědomí usnesením č. 37/2014 jednomyslně.    
 
 d) MAI/4 Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů 
 
  Mgr. Zíka – jsou neuznatelné náklady u akce „Koterov“ v přímém vztahu 

s vícepracemi? 
  Ing. Aschenbrenner – pokud jde o akci „Koterov“ neuznatelné náklady v žádném 

případě nesouvisí s vícepracemi, které byly provedeny zejména na základě 
požadavků občanů; 

  Ing. Brousek – u žádné investiční akce nejsou všechny náklady uznatelné. Záleží na 
charakteru vypsané výzvy, např., které práce jsou pouze doprovodné. Už při 
předložení projektu je určeno procento z uznatelných nákladů, které 
obdržíme, ostatní část (spoluúčast) pak hradíme ze svých prostředků včetně 
plné výše neuznatelných nákladů. Taková je situace na začátku akce, 
v rozpočtu se s tímto rozdělením počítá. Nutné vícepráce jsou většinou 
práce, které vzniknou až při vlastní realizaci a nebyly zahrnuty v projektové 
dokumentaci; 

 
 Po ukončení diskuse zastupitelé usnesením č. 38/2014 vzali předloženou zprávu na 
vědomí 22 hlasy, 2 zastupitelé se hlasování zdrželi.    
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 e) EAP/1 Dotace poskytnuté Radou městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 
 
 K předložené zprávě nebyly dotazy, usnesením č. 39/2014 ji zastupitelé vzali na 
vědomí jednomyslně bez rozpravy.   
 
 f) EAP/5 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období              

04-06/2014 
 
  RSDr. Ing. Kvit – Finanční výbor jednal o žádosti bývalého nájemce KD Šeříková, pana 

Kozubka, o posunutí termínu úhrady jeho dluhu. Osobně nesouhlasí s tím, 
aby se žádosti pana Kozubka vyhovělo, neboť pan Kozubek byl v prodlevě 
s platbami již v přechozích letech; 

 
  p. Mařík -  jaký je důvod ke snížení podílu současného nájemce KD Šeříková, pana 

Gracíka, na nákladech za vytápění? 
  Ing. Brousek – pan Gracík si stěžoval, že v restauraci je zima. Proto Kontrolní výbor 

několik dní po sobě kontrolovat teplotu. Měřením bylo zjištěno, že 
v restauraci bylo opakovaně pouze 15 – 16 °C, což je málo. Systém však 
v zimě nelze vypnout, protože v budově probíhaly i další akce. Muselo se 
proto počkat, až skončí topná sezóna. Následně projektant se zástupcem 
Plzeňské teplárenské stav prověřili a našli chybu. V průběhu letních 
prázdnin dojde k nápravě a k rozdělení topného systému tak, aby nájemce 
měl svoji část, kterou si bude regulovat a měřit. Vzhledem k tomu, že chyba 
byla částečně i na straně nájemce (při výměně oken osadil některé radiátory 
s ventily a některé s kohouty), bylo s panem Gracíkem dohodnuto, že 
nájemce uhradí 50 % celkových nákladů na vytápění a druhou polovinu 
uhradí ÚMO P2. V budoucnu se tato situace již nebude opakovat;  

 
  Mgr. Zíka - existuje jiná forma uznání dluhu než písemná? 
  Ing. Aschenbrenner – dluh může být uznán i ústně, ale pan Kozubek svůj dluh uznal již 

písemně;   
  
 K předložené zprávě nebyly další dotazy, usnesením č. 40/2014 ji zastupitelé vzali na 
vědomí takto: pro 18, proti 2, zdrželi se 3, Bc. Kalián nebyl hlasování přítomen.    
 
 
 g) KT/2 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období           

04-05/2014 
 
Mgr. Zíka - RMO projednávala petici zaměstnanců školní jídelny Habrmannova ul., co 

bylo jejím obsahem? Dříve byly petice předkládány i na zastupitelstvu;  
Ing. Müllerová - projednáváním petic je pověřena rada, ZMO je dostává, pokud jsou mu 

adresovány. Zmíněná petice byla zaměřena proti stěhování Sportovního 
gymnázia mimo náš městský obvod, byla podepsána zaměstnanci školní 
jídelny, z důvodu snížení počtu strávníků a s tím souvisejícím dopadem na 
počet zaměstnanců. K petici se vyjadřovala rada městského obvodu. Máme 
zájem, aby zde Sportovní gymnázium zůstalo, ale škola je zřizována krajem, 
kterému přísluší přijmout konečné rozhodnutí; 
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 K předložené zprávě nebyly další dotazy, usnesením č. 41/2014 ji zastupitelé vzali na 
vědomí 23 hlasy, Bc. Kalián nebyl hlasování přítomen.    
 
 
 19.  TAJ/4 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany od 13. 03. 

2014 do 11. 06. 2014 
 
  Předseda Kontrolního výboru ZMO P2 informoval přítomné o plnění usnesení 
Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 13. 03. 2014 do 11. 06. 
2014. Ve sledovaném období bylo splněno 6 usnesení, nadále ve sledování zůstává 11 
usnesení s delším termínem plnění.  
 
  K materiálu nebyly připomínky, usnesení č. 42/2014 v této záležitosti zastupitelé přijali 
jednomyslně. 
 
 
 19. a) KT/3 Ocenění akademického malíře Pavla Maura  
 
  Ing. Aschenbrenner – zpráva je zpracována na základě dopisu manželů Trojanových, 

následně s paní Trojanovou, dcerou p. Maura, osobně jednal. MO Plzeň 2 – 
Slovany zakoupil několik obrazů ak. malíře Pavla Maura, jejichž fotografie 
byly zastupitelům promítnuty; 

 
  Bc. Lokajíček - s manželi Trojanovými se také sešel. Umělecká cena města Plzně se 

vyhlašuje každoročně, vždy na začátku roku. Návrhy se podávají ke 
speciální komisi, která je k tomuto účelu zřízena a podávají se z řad 
veřejnosti. Není si jistý, zda návrh může podat i zastupitelstvo; 

 
  Usnesením č. 43/2014 zastupitelé vzali předloženou informativní zprávu na vědomí 
jednomyslně. 
 
 
 20.   Různé  
 
  Mgr. Zíka - má dva dotazy: 
    a) jaká je situace ohledně stěhování Sportovního gymnázia? 
    b) začátkem května probíhal v KD Šeříková turnaj v boxu za mezinárodní 

účasti, kde nebyl nikdo z vedení MO P2 přítomen;  
  pí Rottová - ad a): zřizovatelem Sportovního gymnázia je Plzeňský kraj, se kterým 

proběhlo několik jednání. Už je rozhodnuto, že k 01. 09. 2016 Sportovní 
gymnázium bude zahajovat školní rok na novém místě ve Skvrňanech. 
Bohužel, město nemá žádné možnosti prosadit, aby Sportovní 
gymnázium zůstalo zde, na Slovanech; 

    ad b): na mezinárodní turnaj v boxu nedostala žádnou pozvánku, jinak by se 
jej byla ráda zúčastnila; 

 
  Bc. Lokajíček - městský obvod přispěl finančními prostředky na výstavbu pergoly 

v Hradišti. 1. června se zúčastnil dětského dne v Hradišti, na místě zjistil, že 
pergola zarůstá travou, slouží jako skladiště a v okolí je nepořádek. 
V majetku koho pergola je a jaké je pro ni využití? 
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  Ing. Aschenbrenner – odbor majetku a investic ověří majetkové vztahy a bude Bc. 
Lokajíčka písemně informovat; 

 
  Mgr. Zíka – na základě informace paní Rottové o stěhování Sportovního gymnázia, klub 

KSČM navrhuje přestěhovat 13. ZŠ do prostorů po Sportovním gymnáziu a 
v budově 13. ZŠ zřídit mateřskou školu; 

  Ing. Aschenbrenner – nepovažuje za vhodné navrhovat využití objektu, který ještě není 
uvolněný. Do jednání by samozřejmě muselo vstoupit i město. Doporučuje 
návrh odložit až na dobu, kdy bude objekt volný;  

 
  RSDr. Ing. Kvit – za několik měsíců končí současné volební období. Klub KSČM 

navrhuje, aby na příští zasedání zastupitelstva v září 2014 byla předložena 
písemná informativní zpráva o činnosti uvolněných členů ZMO Plzeň 2 –
Slovany za volební období 2010 – 2014; 

  Ing. Aschenbrenner – informativní zpráva bude předložena; 
 
 
 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto na závěr p. starosta poděkoval přítomným za 
účast a v 15:20 hodin zasedání ukončil.   
 
 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 28/2014 až 43/2014 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 01. 07. 2014                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 
 


