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ZÁPIS 
 

z 5. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany           
ve volebním období 2014 – 2018 ze dne 04. 06. 2015 

 
Přítomni: Roman Andrlík, Ing. Lumír Aschenbrenner, Petr Fišer, PhDr. Jan Fluxa,          

Jan Hlaváček, Mgr. Pavel Janouškovec, Bc. Jan Kalián, RSDr. Ing. Karel Kvit, 
Bc. Vlastimil Lokajíček, Ing. Petr Náhlík, JUDr. Jaroslav Novák,                  
Ing. Bohuslav Rada, Irena Rottová, Mgr. Miloslava Rutová, Martin Složil,    
Ing. František Sokol, MBA, Ing. Petr Sova, Petra Šípková, MUDr. Milan 
Štěpáník, Ladislav Uhrin, Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluveni: Ing. arch. Petr Domanický, Martin Hrubý, Martin Kydlíček, Ing. et Ing. Miloš 

Nový, Václav Seitz, M. Sc., Bc. David Šlouf; 
 
Začátek jednání: 11:30 hodin 
 
Program: 
 1.   Zahájení a schválení programu jednání 
 2.   Volba návrhové komise  
 3.   Stanovení ověřovatelů zápisu   
 4.  TAJ/1 Novela Statutu města  
 5.   Různé   
 
 

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

 
 5. (mimořádné) 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 21 členů zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné.  
  
 Program jednání byl schválen 21 hlasy, tj. všemi přítomnými členy zastupitelstva.    
 
 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl: p. Ladislava Uhrina, Ing. Petra 
Náhlíka a pí Petru Šípkovou.     
O návrhu se hlasovalo: pro 21, proti 0, zdrželo se 0. 
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Bohuslav Rada a RSDr. Ing. Karel Kvit – 
schváleni 21 hlasy. 
 
 
 4.  TAJ/1 Novela Statutu města  
  
  Odbor právní a legislativní MMP zaslal k připomínkování návrh novely Statutu města. 
Dne 1. září 2015 nabude účinnosti vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území 
statutárního města Plzně, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně systému 
nakládání se stavebním odpadem a k témuž dni přejdou kompetence k provozování sběrných 
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dvorů z orgánů městských obvodů na orgány celoměstské. Z tohoto důvodu je navrhováno 
vyjmutí sběrných dvorů z trvalé správy městských obvodů. Při této příležitosti jsou do novely 
zahrnuty ještě dvě změny v příloze č. 3 reagující na investiční výstavbu a dále zpřesnění 
ustanovení v čl. 28a a v čl. 30, a to ve vztahu k příjmu městských obvodů z pronájmu majetku 
města.  
  Součástí podkladových materiálů byl návrh textu změnové vyhlášky i stávající znění 
statutu, v němž jsou navrhované změny uvedeny formou revizí textu. Kompetentní vedoucí 
odborů nemají k navrhovaným změnám připomínky. Účinnost novely se předpokládá        
k 01. 09. 2015, shodně s odpadovou vyhláškou.  
 
Ing. Aschenbrenner - Rada městského obvodu přijala v této věci kladné stanovisko usnesením 

č. 105/2015 ze dne 20. 05. 2015. Předložený materiál se týká pouze 
technické novely statutu. Do konce letošního roku bude projednávána ještě 
řádná novela statutu, do které budou zahrnuty případné další podněty; 

 
Mgr. Zíka -  promítnou se navrhované změny statutu v rozpočtu obvodu? 
Ing. Aschenbrenner – skutečnost, že agenda odpadů přejde z obvodu na město, je již v našem 

rozpočtu zahrnuta; 
 
  Zastupitelé k návrhu neměli jiné dotazy, usnesením č. 27/2015 jednohlasně souhlasili 
s novelou Statutu města a současně uložili starostovi MO P2 předložit přijaté usnesení Odboru 
právnímu a legislativnímu MMP k dalšímu projednání v orgánech města.  
 
 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto p. starosta poděkoval všem přítomným za 
účast a zasedání zastupitelstva ukončil v 11:45 hodin.    
 
 Přílohou tohoto zápisu je usnesení č. 27/2015.  
 
 
 
 
 
…………………………………………                      ……………………………………. 
          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 05. 06. 2015                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 


