
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2  - Slovany dne 09. 12. 2014 

1 
 

ZÁPIS 
 

z 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 
2014 – 2018 ze dne 09. 12. 2014 

 
Přítomni: Roman Andrlík, Ing. Lumír Aschenbrenner, Ing. arch. Petr Domanický,        

Petr Fišer, PhDr. Jan Fluxa, Jan Hlaváček, Martin Hrubý,                             
Mgr. Pavel Janouškovec, Bc. Jan Kalián, RSDr. Ing. Karel Kvit,               
Martin Kydlíček, Bc. Vlastimil Lokajíček, Ing. Petr Náhlík,                       
JUDr. Jaroslav Novák, Ing. et Ing. Miloš Nový, Ing. Bohuslav Rada,            
Irena Rottová, Mgr. Miloslava Rutová, Václav Seitz, M.Sc.,                          
Martin Složil, Ing. František Sokol, MBA, Petra Šípková, Bc. David Šlouf, 
MUDr. Milan Štěpáník, Ladislav Uhrin, Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluven: Ing. Petr Sova; 
 
 
Začátek jednání: 14:00 hodin 
 
Program: 
 1.   Zahájení a schválení programu jednání 
 2.   Volba návrhové komise  
 3.   Stanovení ověřovatelů zápisu   
 3. a) TAJ/3 Rezignace na mandát a stanovení náhradníka za člena ZMO P2 
 4.  TAJ/1 Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 – Slovany a orgánů města Plzně                 

od posledního zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 
 5.   Vystoupení hosta: zástupce velitele MP Plzeň – služebny Slovany 
 6.  EAP/1 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – září 2014  
 7.  EAP/4 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2014 – RO č. 17/2014 
 8.  EAP/3 Účelové vázání finančních prostředků ve FRR pro rok 2015   
 9.  EAP/2 Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2015, rozpočtový výhled na 

roky 2016 - 2018  
 9. a) TAJ/4 Stanovení uvolněné funkce předsedy Kontrolního výboru ZMO P2 
 10.  TAJ/2 Plán jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na rok 

2015 
 11.   Různé  
 
 

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

 
 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období  
2014 - 2018 zahájil a jeho průběh řídil starosta Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Ing. 
Aschenbrenner. Přivítal přítomné, konstatoval, že na začátku jednání je přítomno 25 členů 
zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné. Z jednání byl omluven Ing. Petr Sova.   
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 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“, Ing. Aschenbrenner 
navrhl rozšíření programu o bod 3. a) z důvodu doručené rezignace člena zastupitelstva na 
mandát a dále o bod 9. a) na základě návrhu předsedy kontrolního výboru. Poté byl upravený 
program jednání schválen 24 hlasy, tj. všemi přítomnými členy zastupitelstva s oprávněním 
hlasovat.   
 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl: p. Jana Hlaváčka, pí Petru 
Šípkovou a Ing. arch. Petra Domanického.    
O návrhu se hlasovalo: pro 23, proti 0, zdržel se 1 zastupitel a 1 zastupitel nemohl hlasovat 
vzhledem k tomu, že ještě nesložil slib.   
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: RSDr. Ing. Karel Kvit a Mgr. Miloslava Rutová -  
návrh schválen 24 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval z důvodu nesložení slibu.  
 
 
 3. a) TAJ/3 Zánik mandátu člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany a stanovení náhradníka za člena Zastupitelstva městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany 

 
 Starosta MO P2 informoval přítomné zastupitele, že dne 08. 12. 2014 obdržel písemnou 
rezignaci na mandát člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany pana Ing. 
Zdeňka Bouchala (ANO 2011). Rada městského obvodu svým usnesením č. 172/2014 na 
mimořádném jednání dne 09. 12. 2014 vzala rezignaci pana Ing. Zdeňka Bouchala na vědomí 
a současně prohlásila v souladu s § 56 odst. 1,2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do 
zastupitelstev v obcích, v platném znění, náhradníka z kandidátní listiny ANO 2011, pana 
Martina Složila, členem Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. V souladu         
s § 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, složil nový člen zastupitelstva 
předepsaný slib do rukou starosty městského obvodu. Tím se počet přítomných zastupitelů 
s oprávněním hlasovat zvýšil na 25.  
 
 Ve 14:06 hodin přišel Ing. Náhlík, přítomno 26 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 –  z důvodu přerozdělení finančních prostředků na městě přicházíme o 8 mil. 

Kč na investicích. Žádá o podrobnější informaci;  
Ing. Aschenbrenner – podrobnou informaci v této věci zpracuje odbor Ekonomický a 

poplatkový ÚMO P2 a Mgr. Zíka ji obdrží e-mailem;   
 
RSDr. Ing. Kvit – na posledním jednání RMO P2 byly zřízeny komise a schváleno jejich 

složení. V některých komisích nejsou členové ZMO P2 zastoupeni (např. 
Komise pro životní prostředí, Komise pro sociální věci a občanské obřady); 
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Ing. Aschenbrenner – kluby zastupitelů měly možnost domluvit se předem na počtu míst, 
které v komisích obsadí. K dohodě klubů však nedošlo. Proto počet míst 
v komisích rada rozdělila podle volebních výsledků, při jmenování 
jednotlivých členů se vycházelo z návrhů předaných předsedy klubů;  

 
  K předloženému materiálu zastupitelé neměli další dotazy, usnesením č. 66/2014 jej 
vzali na vědomí jednomyslně. 
 
Ing. Aschenbrenner – konstatoval, že neproběhlo hlasování k předchozímu bodu, tj. „zánik 

mandátu člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany a 
stanovení náhradníka za člena ZMO P2“, a proto dodatečně nechal hlasovat 
o projednaném návrhu. Usnesení č. 67/2014 v této věci zastupitelé vzali na 
vědomí všemi hlasy.  

 
 
 5.   Vystoupení hosta – zástupce velitele Městské policie Plzeň – služebny 

Slovany   
 
 Na zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany byli pozváni 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. Velitelé PČR a JSDH se z jednání omluvili, 
zúčastnila se pouze zástupkyně velitele MP Plzeň, služebny Slovany – pí Šimůnková, která 
informovala přítomné zastupitele o činnosti Městské policie za uplynuté období a následně 
odpověděla na dotazy zastupitelů. 
 
pí Šimůnková -  Městská policie v současné době provádí zvýšený dohled u obchodních 

center, neboť v souvislosti s blížícími se vánočními svátky došlo k nárůstu 
krádeží, dále probíhá běžný výkon služby; 

 
Ing. arch. Domanický – v posledních dvou letech se zhoršují možnosti parkování na 

městském obvodu. Nejsou funkční bezbariérové přechody, protože jsou 
zabrány parkujícími auty. Někteří parkují i na travnatých plochách. Tato 
situace může mít negativní vliv na provádění zimní údržby. Nechystá se 
akce, která by osvětovým způsobem tuto věc pomohla řešit? Podobná akce 
proběhla např. v Praze, kde strážníci dávali za stěrače vozidel lístky 
s upozorněním „parkujete dobře – špatně“. Bylo by vhodné vymezit plochy, 
kde se parkovat může a kde naopak nemůže, např. barevnými čarami na 
vozovce; 

pí Šimůnková -  problémy s parkováním zatím strážníci řeší klasickým způsobem, 
prostřednictvím odtahového vozidla. Akce zatím žádná naplánovaná není, 
ale po dohodě s velitelem MP ji mohou iniciovat; 

 
Ing. Rada -  v loňském roce před Vánoci došlo k výraznému zvýšení kriminality na 

Bručné – vykrádání rodinných domů. Jaká je situace v letošním roce? 
pí Šimůnková -  strážníci MP v okrajových částech města vykonávají pravidelnou hlídkovou 

činnost. Do současné doby nebyl zaznamenán žádný větší nárůst trestné 
činnosti; 
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  Další dotazy již zastupitelé neměli, usnesením č. 68/2014 jednomyslně vzali na vědomí 
ústní informaci zástupkyně velitele MP Plzeň, služebny Slovany. Poté paní Šimůnková 
zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany opustila.   
 
 
 6.  EAP/1 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – září 2014 
 
 Místostarosta MO P2 p. Andrlík seznámil přítomné s rozborem hospodaření MO Plzeň 
2 – Slovany za leden – září 2014. Součástí materiálu byl přehled rozpočtových opatření 
schválených RMO P2 a ZMO P2 k 30. 09. 2014. Příjmy byly plněny na 89,67 % a výdaje 
čerpány na 66,75 % k upravenému rozpočtu.  
 Materiál byl předem projednán ve Finančním výboru ZMO P2 a v Radě městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany. 
 
Bc. Lokajíček – Finanční výbor ZMO P2 návrh doporučil zastupitelstvu ke schválení 

jednomyslně; 
 
Mgr. Zíka -  žádá o bližší vysvětlení k § 2333 na str. 3 komentáře: „úpravy drobných 

vodních toků“; 
Ing. Brousek -  jedná se o náklady na 2. etapu čištění náhonu na Božkovském ostrově. Práce 

byly provedeny, ale fakturaci bránily nedořešené právní vztahy po úmrtí 
jednatele dodavatele. Jediný jednatel a majitel společnosti zemřel, nebyl 
stanoven nikdo další, kdo by mohl vystavit fakturu, proto se muselo čekat 
na rozhodnutí soudu. Nyní je již vše vyřešené; 

 
RSDr. Ing. Kvit – na předchozích zasedáních zastupitelstva v minulém volebním období se 

diskutovalo o problematice topení v KD Šeříková. Jaká je nyní situace a 
dále jaký je stav přípravy podzemních kontejnerů?  

Ing. Brousek -  topení v restauraci a dalších prostorách v KD Šeříková, které má v nájmu 
Ing. Gracík, je oddělené a probíhá v režii nájemce. Smlouva na podzemní 
kontejnery je podepsána, realizaci brání pouze počasí. Akce bude 
realizována v příštím roce, do 30. 04. 2015; 

 
Mgr. Zíka -  v § 3429 na str. 4 komentáře se hovoří o ceně vstupenek do divadla. Pokud 

se nakupují vstupenky v předstihu, dostává obvod slevu? 
Bc. Pečenka -  koncem roku bude divadlu uhrazena záloha cca 120 tis. Kč, vstupenky se 

prodávají vždy na jeden měsíc dopředu. Žádná sleva není obvodu 
poskytována;  

 
 Zastupitelé neměli k materiálu další připomínky, usnesením č. 69/2014 jej schválili 
takto: pro 24, proti 0, zdrželo se 0, 2 zastupitelé nehlasovali. 
 
 
 7.  EAP/4 Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2014 – RO č. 17/2014 
 
  Následoval návrh rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 
roku 2014 – RO č. 17/2014. Jednalo se o změnu financování, příjmové a výdajové části 
rozpočtu v celkovém objemu 4.654 tis. Kč. Do rozpočtu je třeba zapojit účelovou neinvestiční 
dotaci od Krajského úřadu na výdaje jednotek sboru dobrovolných hasičů, účelově vázané 
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finanční prostředky na úhradu výdajů spojených s volbami, náhradu škody od Kooperativy 
pojišťovny za poškození cyklostezky na Božkovském ostrově, k navýšení výdajů dochází 
např. u běžných výdajů v souvislosti s péčí o budovu ÚMO, na úpravu projektové 
dokumentace rekonstrukce v KD Šeříková, zapojením převodu podílu na daních na výdaje 
v souvislosti s kanalizací Ve Višňovce a výdajů na úklid komunikací a péče o zeleň. Ke 
snížení výdajů dochází např. u akce „Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova“, 
která byla předfinancována v rámci operačního programu ŽP. Nevyčerpané prostředky v roce 
2014 budou vráceny zpět do rozpočtu města Plzně a v roce 2015 budou součástí schváleného 
rozpočtu. Nevyčerpané prostředky na kapitálové výdaje mateřských škol, KD Šeříková a na 
výstavbu Greenways na Božkovském ostrově budou vráceny zpět do FRR a ponechány na 
pokrytí výdajů v roce 2015. 
 
 Také tento materiál byl projednán ve Finančním výboru ZMO P2 a v Radě městského 
obvodu.  
 
Bc. Lokajíček – Finanční výbor návrh rozpočtového opatření projednal a jednomyslně 

doporučil zastupitelstvu ke schválení; 
 
Mgr. Zíka -  přílohu materiálu tvoří dopis náměstka primátora Ing. Kotase týkající se 

prodeje vodárenského majetku. Co se tím zamýšlí? 
Ing. Náhlík -  město získá vodárnu do majetku, bude jejím 100 % vlastníkem; 
 
Ing. arch. Domanický – k etapizaci budoucích oprav KD Šeříková: Překvapuje jej, že nad 

průčelím budovy je srp a kladivo. Nechce ničit umělecké dílo ze 70. let, ale 
doporučuje v rámci budoucí rekonstrukce doplnit k tomuto uměleckému 
dílu komentář; 

 
Ing. Náhlík - bylo slíbeno předložení informativní zprávy o realizaci a ceně nové 

mateřské školy. Požaduje, aby zpráva byla předložena na zasedání ZMO P2 
v lednu 2015; 

Ing. Aschenbrenner – zpráva bude předložena, bude součástí informativní zprávy                     
„Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2014, 
včetně investic v budovách mateřských škol“; 

  
 Usnesením č. 70/2014 zastupitelé schválili předložený materiál všemi hlasy.  
 
 
 8.  EAP/3 Účelové vázání finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje pro 

rok 2015 
  
 Místostarosta p. Andrlík informoval o žádosti odboru majetku a investic ÚMO P2          
o účelové vázání nevyčerpaných finančních prostředků rozpočtovaných v roce 2014 na sanaci 
zdiva 5. MŠ, Zelenohorská 25, Plzeň. Finanční prostředky budou součástí přebytku 
hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2014. Jejich vázání ve Fondu rezerv a rozvoje 
umožní použití těchto finančních prostředků v roce 2015 pro výše uvedenou akci. Rada 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v této věci přijala kladné stanovisko. 
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Bc. Lokajíček - Finanční výbor tuto záležitost také projednal a návrh jednomyslně doporučil 
ke schválení; 

 
 Usnesením č. 71/2014 zastupitelé souhlasili s účelovým vázáním finančních prostředků 
ve FRR na rok 2015 na požadovaný účel takto: pro 25, proti 0, zdržel se 1 zastupitel. Tímto 
usnesením bylo současně uloženo místostarostovi MO P2 panu Andrlíkovi předložit ke 
schválení výši vázaných finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje na jednání ZMO P2 
v termínu do 30. 06. 2015.    
 
 
 9.  EAP/2 Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2015, rozpočtový výhled 

na roky 2016 - 2018 
 
 Další materiál předložený místostarostou MO P2 p. Andrlíkem se týkal návrhu rozpočtu 
MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2015 včetně rozpočtového výhledu sestaveného na roky 2016 – 
2018. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce ode dne 14. 11. 2014 do 02. 12. 2014. 
V rozpočtu na rok 2015 je stanoven objem: 
- příjmů MO P2 v daném roce v celkové výši  15.735 tis. Kč 
- výdajů MO P2 v daném roce v celkové výši  114.360 tis. Kč 
- financování MO P2, které tvoří použití účelových fondů MO a jejich tvorbu a dále 

převody finančních prostředků v rámci finančního vztahu rozpočtu města k MO, 
v celkové výši  98.625 tis. Kč 

 
Také tento materiál byl předem projednán ve Finančním výboru ZMO P2 a v Radě městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany.  
 
p. Andrlík -  dle doporučení města je návrh rozpočtu zpracován po jednotlivých 

odborech, aby forma zpracování byla v celém městě jednotná. Do rozpočtu 
se promítá, že od 01. 09. 2015 bude likvidaci odpadů přebírat město, 
dochází proto ke snížení našeho rozpočtu;  

Ing. Němec -  doplnil informaci pana místostarosty. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na 
úřední desce tak, jak to požaduje zákon. Ze strany občanů k němu nebyla 
vznesena žádná připomínka. V komentáři na str. 2-6 je popsán nový systém 
zpracování. Nedaňové příjmy budou v příštím období nižší zejména 
v souvislosti s vyhláškou č. 5/2014, kterou se stanoví systém 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálního odpadu vznikajícího na území města Plzně, včetně jeho 
biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním 
odpadem. Agenda v roce 2015 přechází na město, tzn. i příjmy od EKO-
KOMu, za vytříděný odpad předaný k využití, budou příjmem města. 
Součástí materiálu je rovněž rozpočet sociálního fondu a Fondu rezerv a 
rozvoje. V souladu se statutem rezervního fondu máme povinnou rezervu 
450 tis. Kč na nepředvídané výdaje a mimořádné události; 

 
Bc. Lokajíček -  Finanční výbor jednomyslně doporučil zastupitelstvu tento materiál ke 

schválení; 
 
RSDr. Ing. Kvit – má několik dotazů: 
  a) v příštím roce by měla být provedena rekonstrukce KD Šeříková. Jak je 

akce připravena a kdy by měla začít?  
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  b) v Letkovské ulici nejsou chodníky, pouze žlábky na odvod dešťové vody. 
Jaký bude další postup? 

  c) Pítko u zastávky tramvaje Liliová není delší dobu v provozu. Dále žádá   
o zaslání informace o výši nákladů na provoz fontánky před budovou 
ÚMO P2; 

  d) Jakým způsobem se městského obvodu dotkne projekt Plzeň – Evropské 
hlavní město kultury 2015? 

 
Ing. Aschenbrenner – k bodu ad b): obyvatelé Letkovské ulice se s dotazy obraceli na město i 

kraj. Situace je taková, že projekt bude v režii města a na realizaci se bude 
podílet město společně s krajem; 

 
  k bodu ad d): všem zastupitelům bude zaslán odkaz na kompletní seznam 

akcí, které proběhnou v rámci projektu Plzeň – EHMK 2015; 
 

Ing. Brousek -  k bodu ad a): v KD Šeříková je zrekonstruována restaurace a kuchyně a dále 
je vybudováno nové WC v restauraci. Na další část, tj. rekonstrukci sálu a 
přísálí, je vydáno stavební povolení. Bude vybourána část příčky, dojde 
k rozšíření prostoru a zvětšení sálu, který má nyní kapacitu 240 osob, po 
rekonstrukci bude pro 500 osob. Je zhotovena akustická studie, podle 
účinkujících je v sále jedna z nejlepších akustik v ČR, ale obložení sálu 
neodpovídá současným předpisům, proto se musí předělat. V rozpočtu na 
akci ještě akustika není zapracována. Vedení městského obvodu jedná 
s městem o dotaci, požadovali bychom dotaci ve výši 2/3 nákladů. Po 
dokončení této akce by následovalo zateplení objektu a pak už by zbývaly 
dořešit jen maličkosti, např. sociální zařízení v 1. patře. 

PhDr. Fluxa -  akce bude součástí plánu investic na příští rok, který bude předložen na 
jednání ZMO P2 v lednu 2015, včetně žádosti na město;    

 
Ing. Klečková -  k bodu ad c): pítko v Liliové ulici je uzavřené již cca 5 let. Důvodem 

uzavření byly stížnosti, že někteří občané se u pítka myjí, chladí si pivo, atd. 
Odbor ŽP zajistí opětovné zprovoznění pítka na jaře 2015; 

 
Ing. Rada -  před komunálními volbami proběhl v restauraci Chválenická diskusí stůl, 

kde se mimo jiné hovořilo o tzv. „rozklikávacím rozpočtu“. Jaký je 
současný stav této záležitosti? 

PhDr. Fluxa -  po projednání s koaličními kolegy bude tento podnět předložen radě 
městského obvodu; 

 
Ing. arch. Domanický – v souvislosti se zateplením MŠ Topolová ul. doporučuje brát ohled na 

výzdobu fasády, aby nedošlo k jejímu zničení. Žádá o informaci, jak se bude 
věc řešit; 

Ing. Brousek -  byl vybrán dodavatel rekonstrukce, akce proběhne v létě 2015. K projektu 
se vyjadřovali i památkáři, na realizaci jsme získali dotaci z OPŽP; 

 
 Jiné připomínky k předloženému materiálu nebyly, usnesením č. 72/2014 zastupitelé 
jednomyslně schválili rozpočet MO P2 na rok 2015, závazné ukazatele rozpočtu MO P2, 
včetně akcí zařazených do jmenovitého seznamu investičních akcí stavebního charakteru a 
předložený výhled na roky 2016 - 2018.  
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 9. a) TAJ/4 Stanovení uvolněné funkce předsedy Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 

– Slovany  
 
  Předseda klubu zastupitelů ANO 2011 a předseda Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – 
Slovany Ing. Rada předložil návrh na stanovení uvolněné funkce předsedy Kontrolního 
výboru ZMO P2. Ing. Rada uvedl, že vycházeli ze skutečnosti, že předseda kontrolního 
výboru byl uvolněn i v minulém volebním období a chtěli by zachovat kontinuitu chodu 
úřadu. Na první jednání kontrolního výboru došla řada podnětů, bude třeba větší prostor na 
jejich řešení, a proto navrhuje tuto funkci uvolnit.  
 
Ing. Aschenbrenner – protože Ing. Rada byl na ustavujícím zasedání ZMO P2 zvolen 

neuvolněným předsedou Kontrolního výboru ZMO P2 aklamací (veřejně), 
osobně doporučuje hlasovat aklamací i o dnešním návrhu; 

 
  Protože nikdo ze zastupitelů nepředložil návrh na jiný způsob hlasování, následovalo 
hlasování aklamací o návrhu Ing. Rady: pro 21, proti 1, zdrželi se 3 zastupitelé, 1 zastupitel 
nebyl hlasování přítomen. Usnesením č. 73/2014 zastupitelé změnili funkci předsedy 
Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany z neuvolněné a na funkci uvolněnou a současně 
uložili Kontrolnímu výboru ZMO P2 provádět kontroly dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
§ 119, odst. 3. 
 
 
 10.  TAJ/2 Plán jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na rok 

2015   
 
  Starosta MO předložil návrh plánu jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany na rok 2015, který byl sestaven na základě podkladů vedoucích odborů ÚMO P2. 
Jednalo se zejména o stanovení termínů jednání a hlavních bodů programu. Konkrétní 
program jednotlivých jednání bude vždy doplněn podle aktuálních potřeb a požadavků. Na 
rok 2015 je naplánováno 5 řádných jednání, která se budou konat vždy od 14 hodin v zasedací 
místnosti v přízemí budovy ÚMO Plzeň 2 – Slovany.  
 
Mgr. Zíka -  doporučuje do informativních zpráv doplnit oblast kultury, tj. aktuální stav 

projektu Plzeň – Evropské hlavní msto kultury 2015 a dále o současném 
stavu provozování hracích zařízení na území MO P2; 

Ing. Aschenbrenner – obě zprávy budou zařazeny na program lednového jednání 
zastupitelstva a dále ve věci „kultury“ bude vždy přeposlána informativní 
zpráva z města; 

 
Ing. et Ing. Nový -  z jakého důvodu není plánováno žádné výjezdní zasedání? 
Ing. Aschenbrenner – o výjezdním zasedání ZMO P2 se zatím nejednalo, ale v roce 2015 se 

určitě uskuteční, pravděpodobně v jarních měsících, až bude lepší počasí. 
Konkrétní termín bude projednán na poradě předsedů klubů zastupitelů; 

 
Ing. Náhlík -  doporučuje, aby se všichni členové Komise pro rozvoj obvodu a investiční 

činnost RMO P2 zúčastnili projednání návrhu územního plánu. Termín 
jednání bude upřesněn;  
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Ing. Sokol -  bylo by možné posunout začátek jednání ZMO P2 o jednu hodinu,              

tj. od 15:00 hodin? 
Ing. Aschenbrenner – vezme tento podnět na poradu předsedů klubů zastupitelů s vedením 

městského obvodu; 
 
 
 Usnesením č. 74/2014 zastupitelé schválili předložený plán jednání Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na rok 2015 25 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.     
 
  
 11.   Různé  
 
Mgr. Zíka -  doporučuje, aby vyvěšování vlajek cizích zemí na budově ÚMO P2 

schvalovalo celé zastupitelstvo; 
  V tisku proběhla informace o opakovaném poškození Havlovy lavičky – 

navrhuje změnit její umístění, např. před muzeum, před Státní vědeckou 
knihovnu nebo na nově upravený prostor před divadlo J. K. Tyla a na zimu 
ji přesunout do kavárny v Měšťanské Besedě;  

Ing. Aschenbrenner – pokud se jedná o vyvěšování vlajek, každý zastupitel může přijít 
s návrhem usnesení, o kterém bude zastupitelstvo hlasovat; 

  Všechny uvedené lokality na přesun Havlovy lavičky se nachází mimo náš 
městský obvod, proto doporučuje předat tuto iniciativu na Zastupitelstvo 
města Plzně; 

 
RSDr. Ing. Kvit – pokud bude koalice předkládat koaliční program, chtěl by s ním být 

seznámen; 
Ing. Aschenbrenner – koaliční program projedná s kolegy. Stejně jako v předchozích letech 

bude hlavním cílem snaha o získání maxima finančních prostředků; 
 
RSDr. Ing. Kvit – uvažuje se o rozšíření kontejnerů na plasty a papír v Božkovské ulici?         

U zadního traktu prodejny Albert dochází k jejich neustálému přeplňování; 
Ing. Klečková – podle smlouvy uzavřené na vývoz kontejnerů na separovaný odpad se 

kontejnery vyváží 3x týdně (PO, ST, PÁ). Vývoz se nebude navyšovat, 
protože od 01. 09. 2015 tuto agendu bude přebírat město. Kontejnery jsou 
určeny pro potřebu občanů, ale většinou jsou přeplňovány podnikatelskými 
subjekty;  

   
 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto p. starosta poděkoval všem přítomným za 
účast, popřál klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a spokojenosti do nového roku 
2015. Zasedání bylo ukončeno v 15:15 hodin.    
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 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 66/2014 až 74/2014 a dále jmenovitý přehled 
hlasování členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany o jednotlivých 
usneseních. 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………                      ……………………………………. 
          Ing. Lumír Aschenbrenner                                                 Roman Andrlík                                                   
    starosta MO Plzeň 2 – Slovany                               místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany 
 
Ověřili: 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………                      ……………………………………. 
             Mgr. Miloslava Rutová                                                  RSDr. Ing. Karel Kvit                                                  
      členka ZMO Plzeň 2 – Slovany                                          člen ZMO Plzeň 2 - Slovany 
 
 
V Plzni dne 16. 12. 2014                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 
 


