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ZÁPIS 
 

z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2014  
ze dne 23. 09. 2014 

 
Přítomni: Roman Andrlík, Lukáš Anton, Ing. Lumír Aschenbrenner, Bc. 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, Ing. Petr Náhlík, JUDr. Jaroslav Novák, Ing. et Ing. Miloš 
Nový, Pavel Pokora, Irena Rottová, Václav Seitz, M.Sc., Bc. David Šlouf,    
Eva Trůková, Martin Vít, Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluveni: Ing. Michal Uhlíř, Ladislav Uhrin; 
 
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/4 Projednání informativních zpráv na 5. zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2014 
 6.  KT/2 IZ – Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií Plzeň, 

služebnou Slovany a Policií ČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za I. pololetí 
2014 

 7.  KT/3 IZ – Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany,                 
za I. pololetí 2014 

 8.  EAP/4 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – červen 2014  
 9.  EAP/3 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2014 – RO č. 14/2014 
 10.  EAP/1 Poskytnutí finančního daru 
 11.  EAP/5 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2014, blokace finančních prostředků ve FRR MO P2 
 12.  MAI/1 Svěření nemovitého majetku do trvalé správy MO Plzeň 2 – Slovany, 

přílohou č. 3 Statutu města Plzně 
 13.  MAI/4 Realizace akce „Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova“               

a pověření RMO P2 ke schválení případných víceprací 
 14.  TAJ/2 Novela Statutu města 
 15.  TAJ/3 Stanovení částky na úhradu části nákladů členům výborů ZMO Plzeň 2 – 

Slovany  
 16.  TAJ/5 Projednání informativních zpráv na 5. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

v roce 2014 
 17.  MAI/2 IZ – Realizace akce „Mateřská škola se sportovním zaměřením“  
 18.  MAI/6 IZ – Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany (vyjma MŠ) na rok 

2015  
 19.  MAI/3 IZ – Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany v budovách MŠ na rok 

2015  
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 20.  MAI/5 IZ – Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů 
 21.  SO/1 IZ – Informace z oblasti trhu práce  
 22.  TAJ/7 IZ – Vyhodnocení činnosti uvolněných členů ZMO Plzeň 2 – Slovany za 

volební období 2010 - 2014 
 23.  EAP/2 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období           

07-09/2014 
 24.  KT/1 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období         

06-09/2014 
 24. a) MAI/7 IZ – Vybudování podzemních kontejnerů na sběr separovaného odpadu 

v MO Plzeň 2 - Slovany 
 25.  TAJ/6 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 

– Slovany za období od 12. 06. 2014 do 10. 09. 2014 
 26.   Různé  
 

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

 
 5. 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 23 členů zastupitelstva, jednání je 
usnášeníschopné. Z jednání byli omluveni: Ing. Michal Uhlíř a pan Ladislav Uhrin.  
 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“. Ing. Aschenbrenner 
navrhl stáhnout z programu bod č. 11. Mat EAP/5 „Rozpočtové opatření rozpočtu 
schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2014, blokace finančních prostředků ve FRR MO 
P2“. Poté byl upravený program jednání schválen 23 hlasy. 
 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl: Mgr. Pavla Janouškovce, Doc. 
Dr. Ing. Antonína Kříže a JUDr. Jaroslava Nováka.  O návrhu se hlasovalo: pro všichni 
přítomní, tj. 23 zastupitelů.  
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: p. Roman Andrlík a RSDr. Ing. Karel Kvit – návrh 
schválen 23 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. 
  
Ve 14:05 hodin přišel Ing. Náhlík, přítomno 24 zastupitelů. 
 
  K předloženému materiálu zastupitelé neměli dotazy, usnesením č. 44/2014 jej vzali na 
vědomí jednomyslně.   
 
 
5.- 7.  TAJ/4 Projednání informativních zpráv na 5. zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v roce 2014 
 
    Následovalo projednání informativních zpráv: 
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 Na zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany se dostavili pozvaní hosté: velitel MP Plzeň, 
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/2  Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií Plzeň, služebnou 
  Slovany a Policií ČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za I. pololetí 2014 

 
Mgr. Zíka - žádá oba velitele o stručné shrnutí činnosti za uplynulé volební období, 

charakteristiku spolupráce s městským obvodem, včetně porovnání 
s ostatními MO a o případné náměty vůči členům ZMO P2; 

 
npor. Ing. Bc. Černý – pokud má zhodnotit spolupráci s ÚMO P2, je velmi spokojen, děkuje 

především Komisi pro bezpečnost a vedení městského obvodu za projevený 
velký zájem o bezpečnostní situaci na MO, společně navštívili různé herny 
apod. Podařilo se výrazně navýšit počet policistů, došlo k rozšíření obvodu 
o území Starého Plzence. Všem zastupitelům děkuje za spolupráci; 

  
p. Petřík -  spolupráci s ÚMO hodnotí jako velmi dobrou, ve srovnání s MO 3, kde 

dříve působil, je výrazně lepší. Do budoucna by měl požadavek na více 
strážníků, uvědomuje si však, že technické prostory, které mají nyní 
k dispozici, jsou využity na 100 %; 

  
RSDr. Ing. Kvit – jak je řešena problematika bezdomovců? 
p. Petřík -  podle posledního sčítání je na MO P2 25 bezdomovců, kteří se zde zdržují 

stabilně. Ve spolupráci se sociálním odborem ÚMO P2 strážníci pravidelně 
objíždí jednotlivé lokality a nabízejí pomoc, např. kontakty na charitativní 
organizace, informace kde požádat o sociální dávku či vyřídit občanský 
průkaz; 

 
p. Pokora -  jaká je spolupráce s charitativními a sociálními organizacemi, vycházejí 

policii vstříc, nabízejí volné kapacity? Bylo by vhodné sejít se se zástupci 
těchto organizací a domluvit konkrétní spolupráci; 

p. Petřík -  intenzivně spolupracují např. s Azylovým domem ve Wenzigově ulici, 
zabývají se protidrogovou prevencí. Schůzku se zástupci poskytovatelů 
sociálních služeb by uvítal, domnívá se však, že tato záležitost by měla být 
řešena centrálně. Impulz by mohl vzejít od Odboru bezpečnosti a prevence 
kriminality MMP, který by měl fungovat jako mediátor; 

 
Ve 14:12 hodin přišel pan Krs, přítomno 25 zastupitelů. 
 
p. Andrlík -  médii proběhla informace o protidrogovém zásahu ve vietnamských 

večerkách. Byl úspěšný? 
npor. Ing. Bc. Černý – pro Policii ČR je drogová problematika prioritní. Informace však 

v současné době nemůže podat, neboť tato věc nespadá do jejich 
kompetence; 
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p. Pokora -  zareagovala policie na nedávný případ vraždy malé holčičky? Probíhá více 
kontrol před školami? 

npor. Ing. Bc. Černý – se školami spolupracují na preventivních akcích. Prevence této trestné 
činnosti je však velice složitá; 

 
  Další dotazy k předloženému materiálu nebyly, oba velitelé opustili zasedání ZMO 
Plzeň 2 – Slovany ve 14:21 hodin. Usnesením č. 45/2014 zastupitelé vzali informativní 
zprávu na vědomí 23 hlasy, 2 zastupitelé nehlasovali. 
 

b) KT/3  Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za I. pololetí  
2014 

 
p. Jůzek - spolupráce mezi JSDH a MO P2 je na velice dobré úrovni. Osobně 

zastupuje 16 jednotek a sborů na území města Plzně a může konstatovat, že 
na MO P2 je spolupráce nejlepší. Problémem je uvolňování členů 
výjezdních jednotek ze zaměstnání. V této věci vyvolali jednání 
s Ministerstvem vnitra ČR, byla přislíbena pomoc;   

Ing. Aschenbrenner a PhDr. Fluxa – za vedení městského obvodu konstatují, že spolupráce 
v tomto volebním období byla velmi dobrá a žádají o vyřízení poděkování 
všem členům hasičského sboru;  

 
 Jiné dotazy zastupitelé neměli, proto p. Jůzek opustil zasedání ZMO P2 ve 14:26 hodin.  
Usnesením č. 46/2014 zastupitelé vzali předloženou informativní zprávu na vědomí 
jednomyslně. 
 
 
 8.  EAP/4 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – červen 2014 
 
 1. místostarosta MO P2 PhDr. Fluxa seznámil přítomné s rozborem hospodaření MO 
Plzeň 2 – Slovany za leden – červen 2014. Součástí materiálu byl přehled rozpočtových 
opatření schválených RMO P2 a ZMO P2 k 30. 06. 2014. Příjmy byly plněny na 66,69 %        
a výdaje čerpány na 40,75 % k upravenému rozpočtu.  
 Materiál byl předem projednán ve Finančním výboru ZMO P2 a v Radě městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany. 
 
Ing. et Ing. Nový – Finanční výbor ZMO P2 návrh doporučil zastupitelstvu ke schválení; 
 
 Zastupitelé neměli k materiálu připomínky a usnesením č. 47/2014 jej schválili 
jednohlasně.   
 
 
 9.  EAP/3 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2014 – RO č. 14/2014 
 
  Následoval návrh rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 
roku 2014 – RO č. 14/2014. Jednalo se o změnu financování, příjmové a výdajové části 
rozpočtu v celkové výši 3.920 tis. Kč. Do rozpočtu je třeba zapracovat neinvestiční účelovou 
dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy dle zákona o sociálně právní ochraně dětí a 
mládeže a prostředky z OPŽP na předfinancování projektu „Revitalizace toku v průlehu 
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Božkovského ostrova“. Ke snížení výdajů dochází s ohledem na nižší čerpání na položce 
„péče o zeleň“ a z důvodu získání dotace na zateplení 23. MŠ Plzeň, Topolová ulice.  
 
Ing. et Ing. Nový – také tento materiál Finanční výbor projednal a jednomyslně schválil; 
 
 Předložený návrh rovněž předem projednala Rada městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany. Zastupitelé neměli k materiálu připomínky a usnesení č. 48/2014 v této věci 
schválili 25 hlasy.  
 
 
 10.  EAP/1 Poskytnutí finančního daru 
  
 PhDr. Fluxa předložil materiál týkající se žádosti Českého svazu PTP – oblastního 
klubu PTP Plzeň, o finanční dar ve výši 20.000,- Kč na vydání „Kroniky OK PTP Plzeň“. 
Kronika mapující činnost klubu bude vydána z důvodu blížícího se 20. výročí založení klubu. 
Vzhledem k tomu, že tomuto žadateli bylo již usnesením RMO P2 č. 81/2014 ze dne 11. 06. 
2014 schváleno poskytnutí neúčelového finančního daru ve výši 18.000,- Kč na plánované 
zájezdy v září a říjnu letošního roku, je třeba žádost předložit ke schválení zastupitelstvu. 
Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany doporučila poskytnout 20 tis. Kč. V období 2011-
2013 tato organizace neobdržela od MO P2 žádný dar. 
 
Mgr. Zíka -  při poskytnutí prvního daru nebyl zveřejněn konkrétní účel, na co budou 

prostředky použity. Jde o nestandardní postup; 
Ing. Aschenbrenner – v žádosti Českého svazu PTP je účel uveden – na činnost a plánované 

zájezdy v září a říjnu 2014; 
 
RSDr. Ing. Kvit – Český svaz PTP sídlí na adrese Hřbitovní 38, Plzeň, tj. na MO Plzeň 4. Do 

jaké míry se ostatní městské obvody podílejí na činnosti svazu? 
Ing. Aschenbrenner – město Plzeň přispívá na jejich činnost již několik let minimálně částkou 

70 tis. Kč ročně. O podílu ostatních městských obvodů nemáme informace, 
žádost byla doručena na MO P2; 

 
Bc. Lokajíček -  v názvu materiálu je uvedeno „poskytnutí neúčelového finančního daru“. 

Byla žádost předem projednána v příslušné komisi, jako v případě 
vypsaných grantů? 

Ing. Aschenbrenner – žádná komise žádost neprojednávala. V žádosti je uvedeno, k čemu 
budou finanční prostředky použity, termín „neúčelový dar“ je uveden pouze 
v názvu materiálu; 

Ing. Müllerová – účelové dary jsou poskytovány na základě vypsaných grantů, projednání 
žádostí v komisích, radě (zastupitelstvu) a uzavření smlouvy. Rada má 
možnost poskytnout i neúčelový dar, ke kterému se nesepisuje smlouva. 
V rozpočtu MO P2, na příslušných paragrafech, zbyly finanční prostředky, 
proto rada přistoupila k této formě. Není to v rozporu s žádným právním 
předpisem; 

pí Rottová -  město žadateli poskytuje mnohem větší částku, nedochází k porušení 
žádného zákona. Současně navrhuje ukončení diskuse; 

   
Hlasování o ukončení diskuse: pro 16, proti 2, zdrželo se 5, 2 zastupitelé nehlasovali. V době 
podání návrhu na ukončení diskuse byl ještě přihlášen Ing. Náhlík. 
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Ing. Náhlík -  podává protinávrh: změnu usnesení v bodě II. „schvaluje“ takto:  
  „poskytnutí účelového finančního daru na vydání Kroniky OK PTP Plzeň 
  Český svaz PTP – oblastní klub PTP Plzeň, IČO: 70801738 - 20.000,- Kč“ 
Následovalo hlasování o protinávrhu Ing. Náhlíka: pro 20, proti 0, zdrželi se 3, 2 zastupitelé 
nehlasovali.  
 
 Usnesením č. 49/2014 zastupitelé 20 hlasy schválili poskytnutí účelového finančního 
daru ve výši 20.000,- Kč pro Český svaz PTP – oblastní klub PTP Plzeň na požadovaný účel. 
 
 
 11.  EAP/5 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2014, blokace finančních prostředků ve FRR MO P2 
 
  Materiál byl stažen z programu při hlasování o programu jednání.   
 
 
 12.  MAI/1 Svěření nemovitého majetku do trvalé správy MO Plzeň 2 – Slovany, 

přílohou č. 3 Statutu města Plzně  
 
  Starosta MO předložil návrh na svěření nemovitého majetku do trvalé správy MO 
Plzeň 2 – Slovany, přílohou č. 3 Statutu města Plzně. Jedná se o budovu nové mateřské školy 
na adrese Úslavská ul. - odloučené pracoviště 80. MŠ, Mikulášské nám. 8 v Plzni. Budova, 
včetně souvisejícího pozemku – zahrady, je v majetku statutárního města Plzně a je nutno pro 
její správu nastavit obdobné podmínky, jako pro budovy ostatních mateřských škol v MO P2, 
tj. svěření do trvalé správy MO P2. V současné době je budova uvedena do zkušebního 
provozu, kolaudační souhlas bude vydán cca po roce, až po vyhodnocení funkce lapače tuků a 
jeho kolaudaci.  
Návrh předem kladně projednala Komise pro nakládání s majetkem RMO P2 i Rada 
městského obvodu. 
 
Mgr. Zíka -  dojde k navýšení rozpočtu v souvislosti s provozem nové mateřské školy a 

je svěření správy vázáno na používání budovy pro účely MŠ? 
Ing. Aschenbrenner – nepředpokládá, že by došlo ke změně užívání této budovy. 

Problematika navýšení rozpočtu je otázkou pro nové zastupitelstvo při 
schvalování rozpočtu na rok 2015; 

 
 Usnesením č. 50/2014 zastupitelé jednohlasně souhlasili se svěřením výše uvedeného 
nemovitého majetku do trvalé správy MO Plzeň 2 – Slovany a současně uložili Radě 
městského obvodu předložit tento návrh k projednání v orgánech města Plzně.   
 
  
 13.  MAI/4 Realizace stavby „Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova“     

a pověření RMO P2 ke schválení případných víceprací 
 
  Starosta MO dále předložil návrh týkající se realizace stavby „Revitalizace toku 
v průlehu Božkovského ostrova“. Podmínky zadávacího řízení byly schváleny usnesením 
RMO P2 č. 90/2014 ze dne 11. 06. 2014. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné 
zakázky byla nejnižší nabídková cena. Po posouzení jednotlivých nabídek hodnotící komise 
sestavila pořadí uchazečů a doporučila zadavateli, aby uzavřel smlouvu s uchazečem, který 
podal nabídku s nejnižší nabídkovou cenou. 
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 Rada se stanoviskem hodnotící komise souhlasila a usnesením č. 112/2014 jednohlasně 
schválila jako nejvhodnější na provedení stavby „Revitalizace toku v průlehu Božkovského 
ostrova“ nabídku firmy CETINA A KENAUR, s.r.o., Vřesová 494, 330 08 Zruč – Senec, 
IČO: 26315114, s cenou 4.762.104,00 Kč vč. DPH. Vzhledem k tomu, že stavba bude 
realizována na cizím pozemku (vlastník TJ Božkov), je nutné, aby podstatné náležitosti 
smlouvy o dílo schválilo ZMO Plzeň 2 – Slovany. Protože stavba bude realizována v období 
09-11/2014, kdy již z důvodu ukončení mandátu ZMO není naplánováno jeho další jednání, 
byl součástí materiálu i návrh na zplnomocnění RMO P2 k uzavírání případných dodatků této 
smlouvy.  
 
Mgr. Zíka -  opět se otevírá problematika víceprací; 
Ing. Aschenbrenner – u stavby tohoto rozsahu nelze vícepráce vyloučit. Případná maximální 

hodnota víceprací 5 % z ceny díla bez DPH, tj. do výše 196.781,- Kč, není 
nadnesená; 

 
 Jiné připomínky k materiálu nebyly, usnesení č. 51/2014 v této záležitosti zastupitelé 
schválili takto: pro 19, proti 0, zdrželo se 6 zastupitelů.  
 
 
 14.  TAJ/2 Novela Statutu města  
 
 Další materiál předložený starostou MO Plzeň 2 – Slovany se týkal novely Statutu 
města. Na ÚMO P2 byl doručen návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2001, Statut města, včetně revizí původního 
textu. Předkládaná novela obsahuje zejména změnu v přerozdělování příjmů z odvodu 
z loterií a jiných podobných her v rámci města, úpravu specifikace městského znaku a úpravy 
přílohy č. 3, která vymezuje majetek svěřený městským obvodům do jejich trvalé správy. 
Stanoviska jednotlivých městských obvodů budou předložena Zastupitelstvu města Plzně, 
nové znění Statutu města se předpokládá s účinností od 1. ledna 2015. Rada městského 
obvodu s předloženým návrhem jednomyslně souhlasila. 
 
Mgr. Zíka -  má tří dotazy: 
  a) proč v příloze č. 3 Statutu nejsou na MO Plzeň 3 uvedeny žádné mateřské 

školy? 
  b) proč jsou v bodě II. usnesení vyjmenovány všechny vyhlášky? 
  c) jaký bude podíl na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her 

v porovnání s letošním rokem? 
 
Ing. Aschenbrenner – odpovědi k jednotlivým dotazům: 
  a) na MO Plzeň 3 je mnoho mateřských škol, ale v příloze č. 3 Statutu, 

kterou zastupitelé obdrželi, jsou uvedeny pouze změny oproti 
současnému stavu. Na MO Plzeň 3 ke změnám v této oblasti nedochází; 

  b) v bodě II. jsou vyjmenovány postupně všechny obecně závazné vyhlášky, 
protože Statut města se takto tvořil. Platí vždy poslední verze vyhlášky; 

  c) porovnání podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her 
zpracuje odbor EaP a přesnou informaci Mgr. Zíkovi zašle;  

 
RSDr. Ing. Kvit -  v materiálu se hovoří také o úpravě specifikace městského znaku. Bude 

se znak měnit? 
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PhDr. Hus -  na základě posledního výzkumu bylo zjištěno, že na znaku je vyobrazena 
nikoliv svatováclavská, ale moravská orlice. Na nejstarší městské pečeti i na 
znacích z období středověku je orlice nejasná. Plzeň je české město, osobně 
se proto domnívá, že na znaku by měla být zobrazena orlice svatováclavská. 
Je to však otázka na diskusi heraldiků. Doporučuje tuto problematiku řešit 
na centrální úrovni; 

 
 Další připomínky zastupitelé k návrhu neměli. Usnesením č. 52/2014 souhlasili 
s předloženým návrhem obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, kterou se mění 
obecně závazná vyhláška č. 8/2001, Statut města a doporučili Zastupitelstvu města Plzně 
schválit novelu Statutu města. Usnesení bylo přijato takto: pro 21, proti 0, zdrželi se 4 
zastupitelé.  
 
 
 15.  TAJ/3 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 červen – říjen 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. 53/2014 zastupitelé 25 hlasy schválili 
finanční částky pro členy výborů ZMO P2 za činnost ve výše uvedeném období. 
 
 
16. – 24 a) TAJ/5 Projednání informativních zpráv na 5. zasedání Zastupitelstva  

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

 
a)  MAI/2 Realizace akce „Mateřská škola se sportovním zaměřením“ 

 
Zastupitelům byla promítnuta prezentace fotografií z průběhu stavby. 

  K předložené zprávě nebyly dotazy, usnesením č. 54/2014 ji zastupitelé vzali na 
vědomí všemi hlasy.   
 
 b)  MAI/6 Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany (vyjma MŠ) na rok 2015  
 

Mgr. Zíka – v plánu není uvedena rekonstrukce Petrohradu a Jiráskova náměstí; 
Ing. Aschenbrenner – obě akce lze zařadit do části „Další akce vhodné k realizaci“. 

Odbor MaI akce doplní do plánu včetně příslušné finanční částky; 
 
Informativní zprávu zastupitelé vzali na vědomí usnesením č. 55/2014 jednomyslně.  

 
 c) MAI/3 Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany v budovách MŠ na rok 

2015 
 
 Informativní zprávu zastupitelé vzali na vědomí usnesením č. 56/2014 23 hlasy,            
1 zastupitel se hlasování zdržel a 1 nehlasoval.  
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 d) MAI/5 Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů 
 
 Usnesením č. 57/2014 zastupitelé vzali předloženou zprávu na vědomí 25 hlasy bez 
rozpravy. 
 
 e) SO/1 Informace z oblasti trhu práce  
 
  Mgr. Zíka – jaká je věrohodnost údajů o propuštěných zaměstnancích? 
  pí Rottová – údaje jsou čerpány ze zdrojů Ministerstva práce a sociálních věcí; 
  Bc. Pečenka – vychází se ze statistik pro město Plzeň, počet skutečně propuštěných 

nelze z naší strany nijak ovlivnit; 
 
  RSDr. Ing. Kvit – v tabulce na str. 2 „Počty uchazečů o zaměstnání a podíl 

nezaměstnaných osob“ je uveden počet vyřazených uchazečů. Co bylo 
hlavní příčinou vyřazení? 

  Bc. Pečenka – v podkladech je uvedena pouze informace o počtu uchazečů, kteří 
nastoupili do zaměstnání, důvod vyřazení uveden není;  

 
 K předložené zprávě nebyly další dotazy, usnesením č. 58/2014 ji zastupitelé vzali na 
vědomí 24 hlasy, 1 zastupitel se hlasování zdržel. 
 
 f) TAJ/7 Vyhodnocení činnosti uvolněných členů ZMO Plzeň 2 – Slovany za 

volební období 2010 - 2014 
 
  Mgr. Zíka – děkuje za zpracování obsáhlé zprávy a má několik dotazů: 
    a) jakým způsobem se do práce rady promítlo programové prohlášení 

koalice?  
    b) klub KSČM na začátku volebního období vystoupil proti funkci              

2. místostarostky. Jak je hodnocena její činnost? 
    c) jak vedení MO hodnotí neuskutečněné investiční záměry? 
 
  Ing. Aschenbrenner – odpovědi k jednotlivým dotazům: 
    a) koalice na obvodě neměla žádné programové prohlášení, vždy 

postupovala podle svého nejlepšího vědomí a svědomí; 
    c) žádá Mgr. Zíku o písemné vyjádření konkrétních investičních akcí, na 

které odpoví písemně;  
 
  pí Rottová – k dotazu Mgr. Zíky ad b): 
    b) každý z velkých obvodů města Plzně má uvolněného nebo neuvolněného 

místostarostu. V tomto volebním období působila na MO P2 jako 
neuvolněná místostarostka s kompetencemi: odbor životního prostředí, 
odbor sociální a problematika mateřských škol (s výjimkou investic). 
Náplň činnosti v těchto oblastech je uveden v předložené informativní 
zprávě; 

 
 Informativní zprávu zastupitelé vzali na vědomí usnesením č. 59/2014 22 hlasy,            
3 zastupitelé se hlasování zdrželi.    
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 g) EAP/2 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období              
07-09/2014 

 
 K předložené zprávě nebyly dotazy, usnesením č. 60/2014 ji zastupitelé vzali na 
vědomí jednomyslně.  
 
 h) KT/1 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období           

06-09/2014 
 
Ing. Aschenbrenner – zastupitelé obdrželi „na stůl“ vyjádření tajemnice ÚMO P2 

k usnesení Kontrolního výboru ze dne 08. 09. 2014 ohledně problematiky 
odstranění černých výlepových ploch a reklam (billboardů); 

 
 K předložené zprávě nebyly dotazy, usnesením č. 61/2014 ji zastupitelé vzali na 
vědomí všemi hlasy.    
 
 i) MAI/7 Vybudování podzemních kontejnerů na sběr separovaného odpadu 

v MO Plzeň 2 - Slovany 
 
Na jednání ZMO P2 byli přizváni zástupci Plzeňských komunálních služeb: Ing. Petr 

Baloun (jednatel) a Ing. Jan Šneberk (referent odpadového hospodářství). Zastupitelům byla 
promítnuta prezentace postupu výstavby podzemních kontejnerů. 

 
PhDr. Hus – jde o pilotní projekt ve městě, který není levný. Uvažují o tomto systému    

i ostatní obvody, na jakých místech a v jakém počtu? 
Ing. Baloun – PKS ve spolupráci s MMP zpracovaly vyhledávací studii pro centrum 

města a okolí, podle které by mělo být realizováno celkem 19 stání v centru 
města až po Roudnou a vlakové nádraží. Nyní je přiznána dotace, na MO 
Plzeň 3 bude 6 kontejnerových stání a na MO Plzeň 2 – Slovany se jedná     
o dvě lokality. Způsobů obsluhy je více, jsou různě technicky i finančně 
náročné. Je předpoklad dodržení stejných způsobů obsluhy;   

 
Bc. Lokajíček – v současné době probíhá VŘ na dodavatele svozu. Tyto kontejnery 

vyžadují jinou techniku než standardní. Bylo s tím počítáno v zadávacích 
podmínkách? 

Ing. Baloun - Plzeňské komunální služby doporučily, aby zadávací řízení bylo takto 
nastaveno; 

 
p. Pokora – pro  obsluhu stání bude třeba zpevněný povrch s ohledem na váhu vozidla      

a kontejneru; 
Ing. Baloun – používaná technika se přizpůsobuje jednotlivým stáním, v centru města se 

předpokládá pohyb menších vozidel; 
   

 K předložené zprávě nebyly další dotazy, usnesením č. 62/2014 ji zastupitelé vzali na 
vědomí takto: pro 24, proti 0, zdržel se 1 zastupitel. Pozvání hosté opustili jednání ZMO P2 
v 15:18 hodin.  
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 25.  TAJ/6 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany za období od 
12. 06. 2014 do 10. 09. 2014 

 
  Předseda Kontrolního výboru ZMO P2 informoval přítomné o plnění usnesení 
Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 12. 06. 2014 do 10. 09. 
2014. Ve sledovaném období bylo splněno 6 usnesení, nadále ve sledování zůstává 7 usnesení 
s delším termínem plnění. U dvou usnesení bylo žádáno o prodloužení termínu plnění. V obou 
případech se jednalo o rozpočtová opatření – převody finančních prostředků na MMP.  
 
  K materiálu nebyly připomínky, usnesení č. 63/2014 v této záležitosti zastupitelé přijali 
jednomyslně. 
 
 
 26.   Různé  
 
  Ing. Aschenbrenner, PhDr. Fluxa, pí Rottová – děkují všem zastupitelům za spolupráci 
v průběhu celého volebního období 2010 – 2014 a současně zvou přítomné na Medový 
jarmark, který se uskuteční dne 04. 10. 2014 od 10 do 17 hodin na Koterovské návsi;  
 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto p. starosta v 15:22 hodin zasedání ukončil.   
 
 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 44/2014 až 63/2014 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. 10. 2014                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 
 


