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ZÁPIS 
 

ze 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 
2014 – 2018 ze dne 31. 03. 2015 

 
Přítomni: Roman Andrlík, Ing. Lumír Aschenbrenner, 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, Ing. Petr Sova, Petra Šípková, Bc. David 
Šlouf, MUDr. Milan Štěpáník, Ladislav Uhrin, Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluven: Ing. arch. Petr Domanický; 
 
Začátek jednání: 14:00 hodin 
 
Program: 
 1.   Zahájení a schválení programu jednání 
 2.   Volba návrhové komise  
 3.   Stanovení ověřovatelů zápisu   
 4.  TAJ/1 Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 – Slovany a orgánů města Plzně                 

od posledního zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 
 5.  TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 4. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany  
 6.  KT/1 IZ – Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií, služebnou 

Slovany a Policií ČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2014 
 7.  KT/2 IZ – Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany,                

za II. pololetí roku 2014 
 8.  EAP/1 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2014 
 9.  EAP/3 Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2015 
 10.  EAP/2 Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2014, k 01. 01. 2015, rozpočet účelových fondů na rok 2015 a rozpočtové 
opatření č. 4 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2015 

 11.  EAP/5 Vyhláška statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitých věcí v roce 2016 

 12.  MAI/1 Úprava a doplnění plánu investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany na rok 
2015 

 13.  MAI/2 Stav povrchů komunikací a chodníků na Slovanské aleji  
 14.  KT/3 Název nově vznikající ulice v k. ú. Bručná  
 15.  TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 4. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany  
 16.  MAI/3 IZ – Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů 
 17.  SO/1 IZ – Informace z oblasti trhu práce 
 18.  ŽP/1 IZ – Informace k dopisu paní Evy Pelantové 
 18. a) KT/4 IZ – Žádost pana Urbánka o vybudování pomníku zakladateli města Plzně 

Václavu II. 
 19.  EAP/4 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období           

02-03/2015 
 20.  TAJ/4 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období         

02-03/2015 
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 21.  TAJ/5 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období           
od 15. 01. 2015 do 18. 03. 2015 

 22.   Různé 
 
 

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

 
 4. 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 23 členů 
zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné. Z jednání byl omluven Ing. arch. Domanický. 
  
 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“, poté byl upravený 
program jednání schválen 23 hlasy, tj. všemi přítomnými členy zastupitelstva.    
 
 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl: p. Ladislava Uhrina, Ing. et Ing. 
Miloše Nového a pí Petru Šípkovou.      
O návrhu se hlasovalo: pro 23, proti 0, zdrželo se 0. 
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Bohuslav Rada a RSDr. Ing. Karel Kvit – 
schváleni 22 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval. 
 
Ve 14:03 hodin přišli Ing. Náhlík a Ing. Sova – přítomno 25 zastupitelů.  
 
 
 4.  TAJ/1 Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 – Slovany a orgánů města Plzně          

od posledního zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 
  
  Starosta MO P2 informoval přítomné o činnosti Rady městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany. Zastupitelé 
písemně obdrželi přehled vybraných usnesení RMP a ZMP. 
  
Diskuse zastupitelů: 
Mgr. Zíka -  k usnesení RMO P2 č. 22/2015 z 18. 02. 2015 (prodloužení termínu stavby 

a prominutí smluvní pokuty) – jaká byla výše smluvní pokuty a proč nebyl 
dodržen termín závazný dle smlouvy? 

Ing. Aschenbrenner - na jednání rady byl přítomen zástupce investora, jednalo se o nástavbu 
na stávajícím domě na Nepomucké ul., objekt bude využit na sociální 
bydlení. Podrobné informace v této věci budou Mgr. Zíkovi zaslány 
písemně; 

 
Ing. Sova -  kdo zajišťuje svoz separovaného odpadu na Jiráskovo náměstí? 
Ing. Aschenbrenner – svoz zajišťuje městský obvod prostřednictvím firmy ELIOD servis; 
 
Mgr. Zíka -  k usnesení RMO P2 č. 55/2015 z 18. 03. 2015 (zahraniční pracovní cesta) – 

žádá o podrobnější informaci; 
PhDr. Fluxa -  jedná se o zahraniční pracovní cestu do Norska, na kterou byl pozván 

Centrem pro komunitní práci. Cesta proběhne ve dnech 25. – 29. 05. 2015, 
účastníci navštíví Oslo a obce v jeho nejbližším okolí. Cílem cesty je získání 
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zkušeností při realizaci různých projektů. Centrum pro komunitní práci 
hradí náklady na dopravu a ubytování, MO P2 bude hradit pouze diety 
v předpokládané výši 7 tis. Kč; 

 
  K předloženému materiálu zastupitelé neměli další dotazy, usnesením č. 10/2015 jej 
vzali na vědomí 25 hlasy 
 
 
5. – 7. TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 4. zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Plzeň 2 – 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. Npor. Ing. Bc. Martin Černý se z jednání 
omluvil s ohledem na účast policie při průjezdu amerických vojsk. Hosté informovali 
přítomné o činnosti za uplynulé období a následně odpověděli na dotazy zastupitelů.   
 
   KT/1 IZ – Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií Plzeň, 

služebnou Slovany a Policií ČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 
2014  

 
p. Petřík -  součástí podkladů, které zastupitelé obdrželi, je výroční zpráva o činnosti 

služebny Městské policie Plzeň – Slovany za rok 2014 a porovnání 
kriminality za rok 2013 a 2014. Z meziročního srovnání vyplývá, že v roce 
2014 klesl počet strážníků na služebně, ale oproti roku 2013 bylo řešeno 
více přestupků;  

 
Mgr. Zíka -  k problematice výkupu kovů - od března je v platnosti nový zákon, projevilo 

se to nějak na našem MO? 
p. Petřík -  zákon je v platnosti krátkou dobu. Strážníci nepozorovali žádný zásadní 

pokles krádeží kovů nebo např. papírů z kontejnerů na separovaný odpad. 
Jde o setrvalý stav, ke změnám zatím nedošlo; 

 
Ing. Aschenbrenner – v souvislosti s touto zprávou informuje přítomné, že Zastupitelstvo 

města Plzně jmenovalo nového velitele Městské policie Plzeň, a to p. Karla 
Macha;  

 
  Usnesením č. 11/2015 zastupitelé vzali předloženou informativní zprávu na vědomí     
25 hlasy.  
 
   KT/2 IZ – Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za II. 

pololetí roku 2014   
 
p. Jůzek -  v závěru roku 2014 byl jmenován nový velitel JSDH Hradiště. V roce 2015 

by měla být provedena obměna mobilní techniky, jedno vozidlo přijde i na 
Slovany, mělo být k dispozici cca v listopadu 2015. Stávající vozidlo bude 
nabídnuto jiné obci v okolí Plzně. Aktuálně hasiči řeší zejména následky 
velkého větru a deště – popadané stromy, utržené střešní krytiny; 
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Mgr. Zíka -  jak jsou monitorovány neobydlené nemovitosti v našem MO? Jedná se mu 
zejména o zajištění sítí – vodovod, kanalizace, … 

p. Jůzek -  odpověď na tuto otázku nepatří do sekce dobrovolných hasičů; 
Ing. Aschenbrenner – o zabezpečení neobydlených objektů se jedná, např. v nejbližší době 

proběhne jednání s panem Cinkem, majitelem budovy bývalé porodnice na 
Slovanech; 

 
RSDr. Ing. Kvit – v informativní zprávě se hovoří o problémech se stříkačkou v Hradišti 

(zastaralý stav), v Koterově je popisován zhoršený stav asfaltového povrchu 
před garáží a výjezdem z hasičské zbrojnice, budova Koterovská 160 je 
vlhká se zvýšeným výskytem plísně. Jak se bude řešit? 

Ing. Aschenbrenner – drobnější požadavky budou pokryty z prostředků MO P2. Do větší 
rekonstrukce v Koterově bude třeba zapojit městské prostředky; 

p. Jůzek -  v závěru loňského roku svitla naděje na získání finanční dotace z fondů EU, 
která bude určena na zhodnocení budov hasičských zbrojnic; 

 
RSDr. Ing. Kvit – upozorňuje na stále přetrvávající nepořádek na soukromých pozemcích 

Habrmannova 14 a Olšová 19; 
 
  Další dotazy již zastupitelé neměli, usnesením č. 12/2015 jednomyslně vzali na vědomí 
předloženou informativní zprávu. Poté přizvaní velitelé zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 
opustili.   
 
 
 8.  EAP/1 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2014  
 
 Místostarosta MO P2 p. Andrlík předložil dokumentaci k dílčímu závěrečnému účtu 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany za rok 2014, účetní závěrku MO P2 za rok 2014, zprávu                  
o provedení inventarizace MO P2, zůstatek hospodaření MO P2 po provedení operací v rámci 
finančního vypřádání za rok 2014 a usnesení RMO P2 č. 31/2015, kterým byly schváleny 
účetní závěrky mateřských škol a rozdělení výsledků hospodaření do příslušných fondů MŠ. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo o rozsáhlý materiál, byly podklady k tomuto bodu zaslány 
prostřednictvím balíku Úschovny města Plzně. Z materiálu vyplynulo, že příjmy MO P2 za 
období leden – prosinec 2014 jsou plněny na 107,58 % a výdaje čerpány na 95,10 % 
k rozpočtu upravenému.  
 Dodatečně byla zastupitelům zaslána závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání 
hospodaření města za uplynulý kalendářní rok. Zprávu zpracovala společnost HZ Brno, spol. 
s r.o., Minská 160/102, 616 00 Brno – Žabovřesky. V závěru zprávy je uvedeno, že lze 
souhlasit s celoročním hospodařením bez výhrad.  
 Materiál byl předem projednán ve Finančním výboru ZMO P2 a v Radě městského 
obvodu.  
 
Bc. Lokajíček -  Finanční výbor ZMO P2 návrh doporučil zastupitelstvu ke schválení 

jednomyslně; 
 
 K návrhu nebyly žádné dotazy, usnesení č. 13/2015 ve výše uvedené záležitosti 
zastupitelé schválili jednomyslně.   
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 9.  EAP/3 Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 
roku 2015 

 
 Další materiál zpracovaný odborem EaP se týkal rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu 
schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2015. Jednalo se o zapojení finančních prostředků 
z Fondu rezerv a rozvoje MO P2 v celkové výši 150 tis. Kč na realizaci požárního cvičiště na 
Božkovském ostrově a o navýšení výdajové části rozpočtu odboru KT - JSDH na kapitálové 
výdaje o tuto částku.  
 
 Také tento materiál byl projednán ve Finančním výboru ZMO P2 a v Radě městského 
obvodu.  
 
 K materiálu nebyly připomínky, usnesení č. 14/2015 zastupitelé schválili 23 hlasy,        
2 zastupitelé nehlasovali.   
 
 
 10.  EAP/2 Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2014, k 01. 01. 2015, rozpočet účelových fondů na rok 2015 a 
rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 
roku 2015 

   
 Místostarosta p. Andrlík dále informoval o stavu účelových fondů po finančním 
vypořádání roku 2014 a jejich rozpočtu pro rok 2015, včetně zapojení do rozpočtu 
rozpočtovým opatřením. Rozpočet Sociálního fondu je navrhován ve výši 917 tis. Kč a 
rozpočet Fondu rezerv a rozvoje ve výši 26.763 tis. Kč. Součástí materiálu byl návrh 
rozpočtového opatření č. 4/2015, ve kterém je podrobně rozepsáno použití finančních 
prostředků SF a FRR.  
 Také tento materiál předem kladně projednal Finanční výbor ZMO P2, ani radní k němu 
neměli připomínky. 
 
 Předložený materiál zastupitelé schválili 25 hlasy usnesením č. 15/2015.   
 
 
 11.  EAP/5 Vyhláška statutárního města Plzně č. …/2015 o stanovení koeficientu 

pro výpočet daně z nemovitých věcí v roce 2016 
 
 MO Plzeň 2 – Slovany byl vyzván vedoucí odboru účtování a daní MMP k projednání 
návrhu vyhlášky statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně 
z nemovitých věcí v roce 2016. V současné době platí pro MO P2 tyto koeficienty daně, 
kterými se násobí základní sazba daně: 
2,5 – území bez kanalizace a vodovodu 
3,5 – území bez kanalizace s vodovodem 
4,5 – území s kanalizací a vodovodem  
Návrhem nové vyhlášky dochází ke každoročnímu nutnému posouzení možnosti úpravy 
koeficientů s ohledem na změny ve vybavenosti jednotlivých území. V uplynulém roce však 
nebyla na území MO P2 zkolaudována žádná nová kanalizace ani vodovod, tudíž nenastaly 
důvody pro změnu koeficientu z důvodu výstavby nové infrastruktury.  
 
Ing. Aschenbrenner - oproti současnému stavu se nic nezměnilo, proto doporučuje souhlasit 

s předloženým návrhem vyhlášky; 
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 S tímto návrhem zastupitelé souhlasili a usnesení č. 16/2015 ve věci vyhlášky 
statutárního města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí v roce 
2016 přijali 23 hlasy, 2 zastupitelé nehlasovali.  
 
 
 12.  MAI/1 Úprava a doplnění plánu investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany na 

rok 2015   
 
 Místostarosta PhDr. Fluxa předložil návrh na úpravu a doplnění plánu investiční 
činnosti MO Plzeň 2 -  Slovany roku 2015. Důvodem je zapojení finančních prostředků na 
investiční akce z FRR a dále účelový převod finančních prostředků ve výši 7 mil. Kč z FRR 
města Plzně do rozpočtu MO P2 na zajištění akce „Rekonstrukce KD Šeříková“. V současně 
platném plánu investiční činnosti dochází k rozšíření části „Investice plánované v roce 2015 
finančně zajištěné“ o tyto akce: 
- KD Šeříková – rekonstrukce sálu a přísálí 
- Koterov – propojení kanalizace s ÚKS 
- rekonstrukce ul. Ve Višňovce (1. etapa) 
- vodní svět v areálu BO 
- rekolaudace 21. MŠ, Na Celchu 33 
- rekolaudace 38. MŠ, Spojovací 14 
- Božkovský ostrov – parkoviště I. a II. etapa  
Dále dochází k rozšíření části týkající se projektové dokumentace.  
 
 Návrh kladně projednala Komise pro rozvoj obvodu a investiční činnost RMO P2 a dále 
Rada městského obvodu Plzeň 2 - Slovany. 
 
PhDr. Fluxa -  na stůl byl rozdán nový návrh usnesení včetně přílohy, který byl 

zpracovaný na základě jednání předsedů klubů zastupitelů před zasedáním 
ZMO P2. Dochází k rozšíření usnesení o záměr soukromého investora 
vybudovat slalomovou dráhu s divokou vodou na řece Radbuze. 
Podrobnosti jsou uvedeny v předloženém záměru včetně koordinační 
studie. S návrhem soukromého investora se seznámila rovněž Komise pro 
rozvoj obvodu a investiční činnost RMO P2. Z pozměňovacího návrhu 
usnesení vyplývá, že soukromému investorovi dáváme 3 měsíce na to, aby 
si sehnal kladná stanoviska na slalomovou dráhu, až pak se začne 
s projektem Malostranských jezírek; 

 
 K návrhu nebyly dotazy, usnesením č. 17/2015 zastupitelé schválili upravený a 
doplněný plán investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2015 a současně podpořili 
záměr soukromého investora v případě, že si do 30. června 2015 sám zajistí kladná stanoviska 
všech dotčených orgánů. Usnesení bylo přijato takto: pro 23, proti 0, zdržel se 1 zastupitel a 1 
zastupitel nehlasoval; 
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 13.  MAI/2 Stav povrchů komunikací a chodníků na Slovanské aleji  
 
 Stav povrchů vozovky a chodníků v prostoru Slovanské aleje je v poslední době 
předmětem sílící kritiky zdejších obyvatel. Stěžují si na nerovný povrch stávajících chodníků, 
jejichž kvalita ve srovnání s jinými úseky, např. na Francouzské třídě, nesnese srovnání. 
Kritika se týká rovněž povrchu vozovky, který je dosud z kamenné dlažby, je značně nerovný 
a hlučný. Naposledy byl ÚMO P2 osloven zástupcem SVJ Slovanská alej 14. Tato žádost byla 
postoupena SVSmP, která ve své odpovědi uvádí, že počítá s novým asfaltovým povrchem 
vozovky severní strany ulice po dokončení výměny vodovodního řadu ve II. polovině roku 
2015. Druhá strana ulice je v dopisu SVSmP zmíněna v souvislosti s připravovanou akcí 
„propojení vodovodu Slovanská alej“, který připravuje OI MMP. S ohledem na složitost 
problematiky odbor MaI navrhl projednat tuto záležitost s odpovědnými orgány města a 
nalézt vhodné řešení společně s harmonogramem realizace a způsobu finančního krytí.  
 
PhDr. Fluxa -  na MO se v průběhu loňského roku obraceli zástupci společenství vlastníků 

jednotek několikrát, poslední jednání s nimi proběhlo 11. 03. 2015. Bylo 
dohodnuto předložení návrhu do rady a následně do zastupitelstva. 
Usnesením RMO P2 č. 47/2015 radní jednomyslně doporučili vedení města 
Plzně řešit nevyhovující stav povrchů komunikací a chodníků na Slovanské 
aleji dostupnými technickými a finančními prostředky v co nejkratší možné 
době, zejména s ohledem na výměnu dlažebních kostek za asfaltový povrch 
po celé délce komunikace Slovanská alej v úseku Francouzská – náměstí 
Milady Horákové. Obdobný návrh byl předložen k posouzení                        
i zastupitelům; 

 
Mgr. Zíka -  ulici Slovanská alej procházel, ale domnívá se, že na náměstí Milady 

Horákové je situace horší. V poslední době tam nedošlo k žádnému 
vylepšení. Na Slovanské aleji jsou na jedné straně ulice chodníky ze 
zámkové dlažby; 

Ing. Náhlík -  v současně době na Slovanské aleji probíhá rekonstrukce kanalizace, bude 
dokončena v říjnu a pak na ni naváže rekonstrukce pravé strany 
komunikace. Je vydáno stavební povolení a jsou připravené i finanční 
prostředky. V návrhu rozpočtu na rok 2016 se počítá s finančními 
prostředky i na druhou stranu komunikace;  

 
 Ve 14:42 hodin přišel p. Kydlíček, přítomno 26 zastupitelů.  
 
  Zastupitelé souhlasili se stanoviskem Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany a 
usnesením č. 18/2015 jednomyslně uložili starostovi MO P2 projednat otázku řešení 
nevyhovujícího stavu povrchů komunikací a chodníků na Slovanské aleji v Radě města Plzně.  
 
 
 14.  KT/3 Název nově vznikající ulice v k. ú. Bručná  
 
  Společnost VGP CZ VIII, a.s. požádala o pojmenování nově vznikající ulice v k. ú. 
Bručná, která ústí z okružní křižovatky u Koterova a pokračuje kolem areálu VGP Park Plzeň 
Bručná. Výhledově se tato ulice může napojit na ulici města Starý Plzenec „Pod Dálnicí“. 
Kancelář tajemníka navrhla několik názvů, které projednala Komise pro rozvoj obvodu a 
investiční činnost RMO P2. Komise se shodla na názvu „U PŘIVADĚČE“. Orientační tabule 
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budou provedeny v červené barvě s rámečkem a textem v barvě bílé. Název ulice bude 
uveden hůlkovým písmem v souladu s usnesením RMP č. 1507 ze dne 20. 11. 2008. 
 
  Stejný názor měla i Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, která svým usnesením 
č. 52/2015 jednomyslně doporučila Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 
schválit název ulice „U PŘIVADĚČE“. 
 
Mgr. Zíka -  za klub KSČM dává protinávrh – název ulice „K OSTRÉ HŮRCE“; 
 
  Nejprve se hlasovalo o protinávrhu Mgr. Zíky: pro 5, proti 8, zdrželi se 4 zastupitelé, 9 
zastupitelů nehlasovalo – návrh nebyl přijat. Poté proběhlo hlasování o původně předloženém 
návrhu: pro 23, proti 2, zdrželo se 0, 1 zastupitel nehlasoval – návrh byl přijat.  
 
  Usnesením č. 19/2015 zastupitelé 23 hlasy schválili název nové ulice v k. ú. Bručná a 
současně uložili RMO Plzeň 2 – Slovany zajistit prostřednictvím vedoucího kanceláře 
tajemníka informování všech dotčených orgánů a označení ulice v termínu do 30. 04. 2015.  
 
 
15.-20. TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 4. zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany   
 
 Následovalo projednání informativních zpráv: 
 
a) MAI/3:  Podané žádosti o dotace z mimorozpočtových zdrojů  
 
 Mgr. Zíka - proč nebyly městem schváleny nástavby na terasy 21., 23., 38. a 51. MŠ? 
 Ing. Brousek -  pravděpodobným důvodem je skutečnost, že u těchto mateřských škol 

bylo provedeno zateplení z OPŽP; 
 PhDr. Fluxa -  odbor MaI skutečnosti ještě prověří a následně bude Mgr. Zíkovi 

zaslána písemná informace;  
 
 Usnesením č. 20/2015 zastupitelé vzali předloženou informativní zprávu na vědomí 
všemi hlasy.  
 
b) SO/1: Informace z oblasti trhu práce  
 
 RSDr. Ing. Kvit – k problematice ubytoven pro osoby s nízkými příjmy: dotace jsou 

poskytovány na prostor, ne na osobu. Dá se předpokládat, že se nějaká 
ubytovna bude zavírat?   

 Mgr. Janouškovec – předpokládá, že dojde k dramatické situaci, neboť ubytovny musí 
splňovat podmínky pro bydlení, což většinou nesplňují, a proto nedostanou 
žádný příspěvek. Na ubytovnách bydlí převážně občané ze Slovenska; 

 
 Mgr. Zíka -  ve zprávě se uvádí, že v průběhu roku 2014 proběhlo 186 

rekvalifikačních kurzů. Sleduje se zpětná vazba, zda jejich absolventi 
následně nastoupí do zaměstnání? 

 Mgr. Janouškovec – záležitost je v kompetenci úřadu práce. Ze své zkušenosti však ví, 
že se zpětná vazba nesleduje; 
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 Jiné dotazy k materiálu nebyly, usnesením č. 21/2015 jej zastupitelé vzali na vědomí 
jednohlasně.  
 
c) ŽP/1: Informace k dopisu paní Evy Pelantové  
 
 Informativní zprávu zastupitelé vzali na vědomí usnesením č. 22/2015 23 hlasy,             
3 zastupitelé nehlasovali. 
 
d) KT/4: Žádost pana Urbánka o vybudování pomníku zakladateli města Plzně 

Václavu II. 
 
 Mgr. Zíka-  projednávala předložený návrh Komise pro rozvoj obvodu a investiční 

činnost RMO P2? 
 Bc. Šlouf – komise návrh neprojednávala; 
 Ing. Náhlík -  má námět na pojmenování vhodného místa po Václavu II., a to lokalitu 

před hlavním nádražím; 
 Ing. Aschenbrenner – námět bere na vědomí, bude předložen komisi KRI k projednání; 
 
 Jiné připomínky k návrhu nebyly, usnesení č. 23/2015 v této věci zastupitelé přijali     
24 hlasy, 2 zastupitelé se hlasování zdrželi.  
 
e) EAP/4: Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období             

02-03/2015 
 
 Usnesením č. 24/2015 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí 25 hlasy bez 
rozpravy, 1 zastupitel nehlasoval.  
 
f) TAJ/4: Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

02-03/2015 
 
 Ing. Rada – KV se zabýval zejména problematikou Kulturního domu Šeříková, protože 

do něj šlo už poměrně hodně finančních prostředků a další budou 
následovat. KV by chtěl provést detailnější analýzu hospodaření. Nechali si 
předložit již nájemní smlouvy, bylo zjištěno, že cca 10 firem neplatí žádný 
nájem. Na KV přijali v této věci usnesení, kterým doporučují vytvořit užší 
skupinu, která by provedla detailnější analýzu hospodaření KD Šeříková. 
V tomto smyslu zastupitelé obdrželi dodatečně návrh usnesení;   

 Ing. Aschenbrenner - nechce bránit kontrolnímu výboru v činnosti, ale domnívá se, že 
se jedná spíše o činnost pro úřad; 

 Ing. Rada – vždy je lepší, když kontrolu dělá nezávislý orgán, např. kontrolní výbor. 
Chtějí se pokusit najít a doporučit cestu k výhledovému ziskovému 
hospodaření KDŠ; 

 
 PhDr. Fluxa – nemá nic proti předloženému návrhu., pouze doporučuje rozšířit komisi 

pro provedení analýzy o další 2 členy nominované RMO P2; 
 Ing. et Ing. Nový – souhlasí s PhDr. Fuxou a navrhuje doplnit komisi o místostarosty    

p. Andrlíka a PhDr. Fluxu;  
 Ing. Rada – souhlasí s návrhem; 
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 RSDr. Ing. Kvit – proti doplnění komise nic nenamítá, ale místo zástupců vedení MO 
by bylo vhodnější jmenovat 2 členy zastupitelstva, pokud někdo projeví 
zájem; 

  
 Ing. Náhlík – pracoval 4 roky jako uvolněný předseda Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Plzně. Vždy musí být jasné, co KV kontroluje a 
kontrolovaný subjekt má právo vyjádřit se ke kontrole. Mělo by být řečeno, 
jaký odbor a na jakém úseku kontrolujeme. S výstupem by pak měla být 
seznámena rada a zastupitelstvo; 

 
 Bc. Šlouf – pokud se budou v KD Šeříková pořádat jen ziskové akce, bude tam akcí 

málo. V současné době se zde konají např. besedy, divadelní představení, … 
Není si jistý, zda udělat z KD Šeříková  výdělečný podnik je úplně správná 
snaha; 

 
 Ing. Aschenbrenner – pokud správně pochopil předložený materiál, po provedené 

analýze zastupitelstvo dostane souhrn čísel a informací, na základě kterých 
se rozhodne, jak bude KDŠ dále fungovat; 

 Ing. Rada – ano, smyslem analýzy je větší přehlednost a dále získání podkladů pro 
jednání o způsobu dalšího provozování KDŠ; 

 
 Mgr. Zíka – asi před dvěma volebními obdobími se zde řešil KD Šeříková v souvislosti 

se stížností občanů na hlučnost. Tehdy bylo odpovězeno v tom smyslu, že je 
třeba aby KDŠ vydělával. Nyní se říká, že KDŠ může být dotován a 
vydělávat nemusí?   

 Bc. Šlouf – záměrem není dotovat komerční provozy, ale jen neziskovky, které to 
potřebují. K hlučnosti – byla pořízena akustická studie s ohledem na zvýšení 
kapacity KDŠ,. Je předpoklad, že po provedení rekonstrukce bude hlučnost 
objektu mnohem nižší; 

 
 Ing. Náhlík – navrhuje ukončení rozpravy k tomuto bodu a doplnění členů komise o oba 

místostarosty;  
 
Upravené usnesení č. 25/2015 zastupitelé přijali takto: pro 23, proti 0, zdrželi se 3 zastupitelé.    
 
 
 21.  TAJ/5 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období od 

15. 01. 2015 do 18. 03. 2015 
 
 Další materiál předložený předsedou Kontrolního výboru ZMO P2 se týkal plnění 
usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 15. 01. 2015 do   
18. 03. 2015. Ve sledovaném období byly splněny 3 úkoly, 6 úkolů má delší termín plnění a  
u  3 usnesení bylo požádáno o prodloužení termínu plnění. Ve všech případech se jedná         
o rozpočtová opatření.  
 
 K materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 26/2015 zastupitelé schválili předložený návrh 
všemi hlasy.  
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 22.   Různé  
 
Ing. Aschenbrenner – v dostatečném předstihu upozorňuje zastupitele, že dne 04. 06. 2015 

proběhne mimořádné zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany z důvodu nutného 
projednání novely Statutu města. Po ukončení zasedání bude ve dnech 04. – 
05. 06. 2015 navazovat seminář pro zastupitele městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany. Program semináře a místo jednání bude zastupitelům upřesněno; 

 
  Dále zve zastupitele na dvě akce, které proběhnou v Koterově, a to: 

velikonoční nádivka a slavnosti svobody. Pozvánky na akce budou odeslány 
e-mailem;  

 
Mgr. Zíka –  od příštího zasedání ZMO žádá o pravidelné předkládání materiálu, který by 

se zabýval přistěhovalectvím (informace od cizinecké policie) a dále 
požaduje předložit tyto informace: 
- o budově bývalé porodnice 
- situace ohledně výstavby domova pro seniory u papírny 
- skládka odpadů v Chotíkově (proč se zastavila stavba) 
- seznam veškerých pietních vzpomínkových akcí, kterou budou na MO 

probíhat, aby se jich zastupitelé mohli účastnit. 
Ing. Aschenbrenner - žádá Mgr. Zíku o zaslání všech jeho požadavků písemně;  
 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto p. starosta poděkoval všem přítomným za 
účast a zasedání zastupitelstva ukončil v 15:22 hodin.    
 
 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 10/2015 až 26/2015 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: 
 
 
 
 
 
…………………………………………                      ……………………………………. 
              Ing. Bohuslav Rada                                                       RSDr. Ing. Karel Kvit      
        předseda Kontrolního výboru                                           člen ZMO Plzeň 2 – Slovany 
       a člen ZMO Plzeň 2 - Slovany 
 
V Plzni dne 01. 04. 2015                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 


