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ZÁPIS 
 

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 
2014 – 2018 ze dne 23. 06. 2015 

 
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, Petra Šípková, Bc. David Šlouf, MUDr. 
Milan Štěpáník, Ladislav Uhrin, Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluveni: Ing. František Sokol, MBA, Ing. Petr Sova; 
 
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 hostů: velitelů Městské policie Plzeň – služebny Slovany, 

Policie ČR – obvodního oddělení Plzeň 2 a JSDH Koterov  
 6.  EAP/7 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – březen 2015  
 7.  KT/1 Přijetí finančního daru od podniku Lesy ČR, s. p.  
 8.  EAP/1 Poskytnutí dotací  
 9.  EAP/3 Žádost o poskytnutí individuální dotace  
 10.  EAP/4 Zrušení usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany č. 53/07 a 52/2012  
 11.  EAP/5 Souhrnné rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – 

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

2015 
 13.  TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 6. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany  
 14.  EAP/2 IZ – Dotace poskytnuté Radou městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  
 15.  MAI/2 IZ – Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2015  
 16.  MAI/3 IZ – Akce probíhající v roce 2015 - dotace z mimorozpočtových zdrojů 
 17.  MAI/4 IZ – Konečná cena díla „Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova“  
 18.  EAP/6 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období           

04-06/2015 
 19.  TAJ/3 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období         

04-06/2015 
 20.  TAJ/4 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období           

od 19. 03. 2015 do 10. 06. 2015 
 21.   Různé 
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1.– 3. Zahájení a schválení programu jednání, volba návrhové komise, stanovení 
 ověřovatelů zápisu 

 
 6. 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 24 členů 
zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné. Z jednání byli omluveni Ing. František Sokol, 
MBA a Ing. Petr Sova. 
  
 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“. Ing. Aschenbrenner 
navrhl stáhnout z programu bod č. 7 Mat. KT/1 „Přijetí finančního daru od podniku Lesy ČR, 
s. p.“ vzhledem k tomu, že do dnešního dne nebyl na ÚMO P2 doručen návrh darovací 
smlouvy. Poté byl upravený program jednání schválen 24 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 24, proti 0, zdrželo se 0. 
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Bohuslav Rada a RSDr. Ing. Karel Kvit – 
schváleni 24 hlasy. 
 
 
 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. Ing. Aschenbrenner 
dále informoval zastupitele, že v měsících září – listopad 2015 bude ve vybraných mateřských 
školách na MO P2 zkušební provoz prodloužené provozní doby do 17 hodin a v měsíci 
červenci 2015 proběhne kontrola z MF ohledně dotace na Koterovskou náves.  
  
Diskuse zastupitelů: 
Mgr. Zíka -  na jednání RMO P2 dne 15. 04. 2015 se několik projednávaných bodů 

týkalo „stanovení bezdůvodného obohacení“. Co tento pojem znamená? 
Ing. Brousek -  ke vzniku bezdůvodného obohacení může dojít v několika situacích, např.: 
   - občan koupí novinový stánek, původní vlastník tedy přestává platit nájem 

za využívaný pozemek. Nový vlastník stánku začne platit nájem až po 
vyřízení úředních formalit. Tím vznikne doba, kdy nájem neplatí nikdo, 
ale novému vlastníkovi vznikne tzv. „bezdůvodné obohacení“ 

   - další možností může být skutečnost, že občan má ke svému pozemku 
připlocenou část městského pozemku, což se zjistí až při digitalizaci map.  

   Tyto situace se následně řeší stanovením bezdůvodného obohacení, což je 
postup v souladu s platnými zákony; 

 
Mgr. Zíka -  k jednání RMO P2 dne 27. 04. 2015 - přesun Sportovního gymnázia ze 

Slovan do jiné lokality; 
Bc. Šlouf -  v budově v Táborské ulici je v současné době v nájmu příspěvková 

organizace Plzeňského kraje Sportovní gymnázium, která na základě 
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rozhodnutí Plzeňského kraje bude přesídlena do prostoru internátů ve 
Skvrňanech. Nájemní vztah skončí 30. 06. 2016, jeden měsíc bude vyčleněn 
na přestěhování a od 01. 08. 2016 zde bude působit nová organizace.           
O výpůjčku budovy projevila zájem např. 13. ZŠ Plzeň nebo Církevní 
střední odborná škola ve Spáleném Poříčí. Dalším využitím budovy se 
zabývala Komise pro nakládání s majetkem RMP a Komise pro výchovu a 
vzdělávání RMP, která vydala stanovisko ve prospěch církevní školy. Od 
roku 2010 jsou všechny vztahy k městským budovám řešeny formou 
výpůjčky; 

 
Ve 14:27 hodin přišel Ing. Náhlík, přítomno 25 zastupitelů. 
 
Mgr. Zíka -  k jednání RMO P2 dne 20. 05. 2015: 
   - na programu bylo mimo jiné několik bodů týkajících se výběru 

dodavatele na stavební práce, jejich součástí bylo doložení kvalifikačních 
předpokladů; 

   - byla nutná zahraniční pracovní cesta ředitelek mateřských škol? 
   - došlo k zastavení prací na Úslavském kanalizačním sběrači? 
 
Ing. Aschenbrenner  
   - kvalifikační předpoklady musí být doloženy v souladu se zákonem. 

Veškeré zadávací podmínky jsou vždy předem konzultovány s právním 
zástupcem; 

   - ředitelky 5. MŠ v Plzni, Zelenohorská 25 a 38. MŠ v Plzni, Spojovací 14, 
absolvovaly zahraniční pracovní cestu do Paříže, při které navštívily 
mateřskou školu nedaleko Sorbonny a Lucemburské zahrady. Návštěva 
se uskutečnila na základě pozvání, pro MO P2 tím nevznikly žádné 
náklady; 

   - práce na Úslavském kanalizačním sběrači jsou zastaveny z důvodu 
odlišného podloží, než se očekávalo. Město však má finanční prostředky 
na jiné řešení. V této věci již bylo jednání s Ing. Gabrielem (Občanské 
sdružení Koterov) a začátkem měsíce července 2015 proběhne schůzka u 
náměstka primátora Mgr. Šindeláře;  

 
  K předloženému materiálu zastupitelé neměli další dotazy, usnesením č. 28/2015 jej 
vzali na vědomí takto: pro 23, proti 0, zdržel se 1 a 1 zastupitel nehlasoval.  
 
 
5.     Vystoupení hostů: velitelů Městské policie Plzeň – služebny Slovany, 

Policie ČR – obvodního oddělení Plzeň 2 a JSDH Koterov  
 
 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. Hosté informovali přítomné o činnosti za 
uplynulé období a následně odpověděli na dotazy zastupitelů.   
 
p. Petřík -  strážníci zdejší služebny se nyní zaměřují zejména na dopravně 

bezpečnostní opatření u škol v souvislosti s koncem školního roku, 
provádějí preventivně kontrolní akce na podávání alkoholu mladistvým a 
dále evidují nárůst stížností v souvislosti s podomním prodejem. Během 
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července – srpna budou přijata opatření k zamezení tohoto prodeje. 
Připravují se také opatření v souvislosti s pořádáním akce Rock for people. 
Vše probíhá ve spolupráci s Policií ČR; 

    V květnu bylo na služebnu přidáno 1 vozidlo, které bylo následně odebráno 
s tím, že bude sloužit jako záložní; 

 
Ing. Aschenbrenner – konstatoval, že nově jmenovaný velitel Městské policie Plzeň avizoval, 

že veškeré záležitosti týkající se městských obvodů bude projednávat 
s jejich starosty, zatím však na našem MO nebyl; 

 
Mgr. Rutová -  děkuje za řešení problému s parkováním na Slovanské třídě. Od doby, kdy 

se o této problematice diskutovalo na zasedání ZMO P2, jsou strážníci MP 
v této lokalitě více vidět. Preferuje MP řešení domluvou nebo pokutami? 

p. Petřík -  cílem není vybrat co nejvíce pokut, ale hlavně zlepšení stavu. Proto je každý 
případ řešen individuálně a rovněž je nutno zohlednit možnosti zásobování 
v této oblasti; 

 
Ing. Bc. Černý - intenzivně se účastí veškerých akcí, které jsou pořádány v souvislosti 

s EHMK 2015. Bohužel musí konstatovat, že narůstá nápad trestné činnosti, 
a to zejména v případě loupežných přepadení spojených s užíváním 
návykových látek. V souvislosti s touto problematikou obvodní služebna 
spolupracuje s řediteli základních škol, např. organizují přednášky pro žáky 
2. stupně ZŠ; 

 
RSDr. Ing. Kvit – v médiích se hodně hovoří o problematice migrantů. Jsou s touto 

problematikou již nějaké zkušenosti i v Plzni? 
Ing. Bc. Černý - má informace, že se v Plzni vyskytly osoby, které migrují převážně do 

Německa. V současné době se vypracovává metodika, jak v této záležitosti 
dále postupovat; 

Mgr. Zíka -  žádá, aby o této problematice byli zastupitelé informováni na každém 
zasedání ZMO P2; 

 
p. Jůzek -  zve zastupitele na akci „Den s IZS“ (proběhne 24. 06.), které se budou 

účastnit všechny bezpečnostní složky působící na území města. 
V souvislosti s pořádáním festivalu Rock for people ve dnech 03. 07. –     
05. 07. 2015 budou hasiči držet služby 24 hodin denně.  

    Na zasedání zastupitelstva pravidelně informuje o stavu hasičské techniky a 
vybavení, nikdy se však nehovořilo o personálním obsazení jednotek. 
Členové výjezdových jednotek jsou osoby, které mají své povolání, činnost 
u SDH vykonávají ve svém volném čase a zdarma; 

 
 
  Další dotazy již zastupitelé neměli, proto p. starosta poděkoval všem velitelům za účast 
a podané informace, poté přizvaní velitelé zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany opustili.   
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 6.  EAP/7 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – březen 2015 
 
 Místostarosta MO P2 p. Andrlík informoval zastupitele o plnění rozpočtu MO Plzeň 2 – 
Slovany za leden – březen 2015. Součástí materiálu byl přehled rozpočtových opatření 
schválených RMO P2 a ZMO P2 k 31. 03. 2015. Příjmy byly plněny na 36,50 % a výdaje 
čerpány na 17,47 % k rozpočtu upravenému.  
 
 Návrh byl projednán ve Finančním výboru ZMO P2 a v Radě městského obvodu Plzeň 
2 – Slovany.  
 
Bc. Lokajíček - Finanční výbor návrh projednal dne 10. 06. 2015, kdy jednohlasně doporučil 

předložený materiál ke schválení; 
 
RSDr. Ing. Kvit – ve Fondu rezerv a rozvoje pro rok 2015 je počítáno s částkou 400 tis. Kč na 

projekt Malostranských jezírek. O této akci se diskutovalo na březnovém 
zasedání zastupitelstva, došlo od té doby k nějakému posunu? 

Ing. Brousek -  o akci zatím není rozhodnuto. Soukromý investor, který má zájem 
vybudovat slalomovou dráhu, má stanovený termín, do kterého má předložit 
kladná stanoviska dotčených orgánů, a to do 30. 06. 2015. Dne 29. 06. 2015 
proběhne jednání Komise pro rozvoj obvodu a investiční činnost RMO P2, 
která se touto záležitostí bude zabývat. Dle usnesení ZMO P2 č. 17/2015 by 
do 10. 07. 2015 rada měla zadat projekt Malostranských jezírek; 

Ing. Aschenbrenner – upřesňuje, že slalomová dráha je záměrem soukromého investora, ale 
Malostranská jezírka jsou akcí MO P2; 

 
Mgr. Zíka -  z jakých prostředků je hrazen výsev letniček? 
Ing. Klečková -  výsev letniček zajišťuje i hradí Správa veřejného statku města Plzně, která 

za tímto účelem získala část finančních prostředků z Fondu životního 
prostředí města Plzně;  

 
 Zastupitelé k návrhu neměli jiné dotazy, usnesením č. 29/2015 schválili předložený 
rozbor hospodaření jednomyslně.    
 
 
 7.  KT/1 Přijetí finančního daru od podniku Lesy ČR, s. p.  
 
 Materiál byl stažen z programu již v úvodu zasedání při hlasování o programu jednání.   
 
 
 8.  EAP/1 Poskytnutí dotací  
 
 Místostarosta MO P2 p. Andrlík dále předložil materiál týkající se poskytnutí dotací na 
základě žádostí neziskových a příspěvkových organizací a fyzických osob. V souladu 
s Kritérii pro poskytování dotací a finančních darů bylo k termínu 15. 03. 2015 na ÚMO P2 
doručeno 172 žádostí o dotace v celkové výši 6.297.720,- Kč. Všechny žádosti posoudily 
příslušné odvětvové komise RMO P2 dle vypsaných grantů na rok 2015 a poté Rada 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na svém jednání dne 20. 05. 2015. Stanoviska 
jednotlivých komisí a rady městského obvodu k žádostem o dotace byla uvedena v důvodové 
zprávě.  
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p. Andrlík -  oproti předloženému materiálu doporučuje zvýšení dotace pro VIKTORIA 

PLZEŇ – fotbal o. s., IČO: 27002667, z navrhované částky 5.000 Kč na 
částku 20.000 Kč. Jedná se o příspěvek na Memoriál Stanislava Štrunce 
(dorost); 

Mgr. Zíka -  klub KSČM naopak doporučuje odebrat dotace klubům FC Viktoria a HC 
Plzeň, protože se jedná o největší kluby a příslušné finanční prostředky 
přidat ZŠ a MŠ Božkov; 

 
Ing. Rada -  s navrhovanými dotacemi nemá problém, nelíbí se mu však způsob 

zpracování zprávy. Na ÚMO přijde mnoho žádostí, ale dotace jsou 
přidělovány v jiném pořadí – systém je nepřehledný. Pro příště navrhuje 
údaje uvádět ve sloupcích - u každého žadatele kolik žádal a kolik je mu 
navrhováno; 

p. Andrlík -  jako předkladatel tohoto materiálu s návrhem souhlasí; 
 
pí Rottová -  k připomínce Mgr. Zíky: v minulém volebním období působila jako členka 

Rady města Plzně pro oblast školství a sportu, a proto upřesňuje, že veškeré 
dotace pro velké sportovní kluby jsou vždy určeny pro práci s dětmi a 
mládeží. Memoriály J. Žaloudka (děti) a S. Štrunce (dorost) se konají 
každoročně na Lokomotivě za účasti většího množství klubů. Jsou určeny 
pro malé a mladé fotbalisty. Jedná se o akci, která reprezentuje Slovany,      
a proto podporuje návrh p. Andrlíka na navýšení dotace pro VIKTORIA 
PLZEŇ – fotbal o. s.; 

Mgr. Zíka -  Viktoria Plzeň má jistě více kanálů, kterými proudí finanční prostředky. 
Dále pro 20. ZŠ Plzeň je navržen příspěvek 20.000 Kč na pingpongový stůl. 
Domnívá se, že stůl se dá pořídit levněji; 

p. Andrlík -  předložené návrhy jsou výstupy z odborných komisí, které rada neměnila. 
Jakou finanční částku Mgr. Zíka navrhuje přidat ZŠ a MŠ Božkov? 

Mgr. Zíka -  ubrat z bodu č. 33 HC Plzeň (40.000 Kč) a z bodu č. 36 VIKTORIA PLZEŇ 
– fotbal (5.000 Kč) a tyto částky přidat ZŠ a MŠ Božkov; 

PhDr. Fluxa -  upozorňuje, že v bodě 33 HC Plzeň se nejedná o hokejový klub, ale              
o házenou;  

Mgr. Zíka -  v tom případě navrhuje přidat ZŠ a MŠ Božkov 5.000 Kč z bodu č. 36 
VIKTORIA PLZEŇ – fotbal; 

 
O návrhu Mgr. Zíky se hlasovalo: pro 2, proti 15, zdrželo se 6, 2 zastupitelé nehlasovali – 

návrh nebyl přijat. 
 
Bc. Lokajíček -  nevyčerpané finanční prostředky na dotace jsou alokovány na příslušné 

položce, proto v případě schválení vyšší dotace pro VIKTORII PLZEŇ  
není třeba položku navyšovat; 

Ing. Rada -  na položce ještě finanční prostředky zbydou, na co budou využity? 
Bc. Šlouf -  finanční prostředky nevyčerpala Komise pro rozvoj obvodu a investiční 

činnost, protože neobdržela žádnou žádost o dotaci. Je možné, že v průběhu 
2. pololetí bude ještě nějaká žádost doručena. Pokud se tak nestane, bude se 
diskutovat o jiném využití; 
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p. Andrlík -  navrhuje hlasovat o svém pozměňovacím návrhu, tj. žadateli VIKTORIA 
PLZEŇ – fotbal o. s. poskytnout dotaci ve výši 20.000 Kč, ostatní položky 
zůstávají dle původního návrhu; 

   Hlasování: pro 22, proti 0, zdrželi se 3 zastupitelé – návrh byl přijat. 
 
 
  Usnesením č. 30/2015 zastupitelé: 
-  schválili poskytnutí dotací na základě 52 žádostí v celkové výši 887.000,- Kč,    
-  schválili provedení příslušného rozpočtového opatření, 
-   neschválili 10 žádostí o dotace. 
 
 
 9.  EAP/3 Poskytnutí individuální dotace  
 
 Další materiál zpracovaný odborem EaP se týkal žádosti AUDIOHELP z. s., IČO: 
49774883, o dotaci ve výši 50.000,- Kč na odborné sociální poradenství. Žádost byla 
doručena dne 27. 04. 2015, tzn. po termínu stanoveném pro podání žádostí o dotace dle grantů 
pro rok 2015. Hlavním posláním spolku je pomoc osobám se sluchovým postižením při řešení 
jejich problémů způsobených sluchovou ztrátou, včetně integrace těchto osob do společnosti. 
Sociální služby jsou poskytovány zdarma. Usnesením RMO P2 č. 90/2015 ze dne 20. 05. 
2015 byla této organizaci doporučena individuální dotace ve výši 20.000,- Kč.  
 
Mgr. Zíka -  souhlasí s obsahovým zaměřením dotace, ale upozorňuje, že žádost byla 

doručena po stanoveném termínu; 
Ing. Němec -  novela zákona č. 250/2000 Sb. umožňuje poskytnout individuální dotaci na 

základě individuální žádosti. Uvedený postup tedy není v rozporu se 
zákonem; 

 
Bc. Lokajíček -  Finanční výbor se touto žádostí zabýval na svém jednání dne 10. 06. 2015, 

avšak nepřijal v této věci žádné usnesení; 
 
 Usnesením č. 31/2015 zastupitelé schválili poskytnutí individuální dotace a uzavření 
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro AUDIOHELP z. s. ve výši 20.000,- Kč takto: 
pro 17, proti 0, zdrželo se 6, 2 zastupitelé nehlasovali.  
 
 
 10.  EAP/4 Zrušení usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany č. 53/07 a 52/2012  

  
 Místostarosta p. Andrlík dále předložil návrh na zrušení usnesení ZMO Plzeň 2 – 
Slovany č. 53/07 a 52/2012, týkajících se Kritérií pro poskytování dotací a finančních darů a 
Pravidel poskytování dotací a finančních darů MO Plzeň 2 – Slovany. Vzhledem k tomu, že 
dne 20. 02. 2015 nabyl účinnosti zákon č. 24/2015 Sb., kterým se mění původní zákon           
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je nutné při poskytování dotací z rozpočtu MO 
P2 postupovat v souladu s tímto zákonem. Pro žádosti o dotace, které byly podány podle 
grantů pro rok 2015 schválených před nabytím účinnosti nového zákona, platí původně 
schválená Kritéria a Pravidla. Na základě usnesení RMO P2 č. 37/2015 ze dne 18. 03. 2015 
bude do 30. 09. 2015 zpracován návrh Zásad pro poskytování dotací MO Plzeň 2 – Slovany 
dle náležitostí uvedených v novele zákona.   
 
 Tento návrh byl již odsouhlasen Radou městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na jednání 
dne 10. 06. 2015.  
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Mgr. Zíka -  proč usnesení ZMO P2 rušíme? 
Ing. Aschenbrenner – z důvodu novelizace původního zákona. Budou vypracována nová 

pravidla, která budou v souladu s platnou legislativou; 
 
 Zastupitelé k návrhu neměli jiné dotazy, usnesením č. 32/2015 schválili zrušení 
příslušných usnesení ZMO P2 ke dni 30. 06. 2015 dle předloženého návrhu 24 hlasy,              
1 zastupitel nehlasoval.  
 
 
 11.  EAP/5 Souhrnné rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – 

Slovany roku 2015  
 
 Následoval návrh souhrnného rozpočtového opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO 
Plzeň 2 – Slovany roku 2015. Do rozpočtu je třeba zapojit např. účelové dotace z FŽP a 
OŠMT MP, FRR a účelovou dotaci na SPOD. Na žádost odboru MaI je třeba provést změnu 
účelu použití finančních prostředků, které byly zapojeny do rozpočtu roku 2015 z FRR            
v měsíci lednu + březnu 2015, převod finančních prostředků na MMP na výkup pozemků       
v k. ú. Bručná v souvislosti se stavbou „2. etapa obytné ulice Na Výsluní“, dále je navržen 
příspěvek pro 20. ZŠ v Brojově ulici na spolufinancování PD na stavbu sportovní haly.  
 
 Návrh rozpočtového opatření byl projednán ve Finančním výboru ZMO P2 a v Radě 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany dne 10. 06. 2015. 
 
Bc. Lokajíček -  předložený materiál byl projednán ve Finančním výboru ZMO P2, který jej 

jednohlasně doporučil ke schválení; 
 
p. Andrlík -  součástí rozpočtového opatření bylo i zapojení finančního daru ve výši 

20.000 Kč od podniku Lesy ČR, s. p., který bude sloužit na částečné pokrytí 
výdajů spojených s pořádáním Letního příměstského tábora v měsíci 
červenci 2015. Vzhledem k tomu, že MO P2 dosud neobdržel příslušnou 
darovací smlouvu, navrhuje vypuštění této položky (řádek č. 1 a 9) 
z rozpočtového opatření; 

 
Mgr. Zíka -  součástí rozpočtového opatření je zapojení finančních prostředků na 

spolufinancování PD sportovní haly pro 20. ZŠ a na revitalizaci svahů 
v ulici Pod Homolkou. Nedojde zde k záboru zeleně? 

Ing. Klečková -  k záboru nedojde. V případě revitalizace svahu v ulici Pod Homolkou bude 
provedena úprava a výsadba nových květin. Záležitost byla projednána na 
Komisi pro životní prostředí RMO P2. V případě zájmu je na odboru ŽP 
k nahlédnutí projekt; 

 
Ing. Rada -  proč podporujeme částkou 50.000 Kč vypracování projektu pro 20. ZŠ? 

Záležitost by mělo řešit město, neboť je jejím zřizovatelem; 
Ing. Aschenbrenner – jedná se o výjimečný případ, město na projektovou dokumentaci rovněž 

přispívá; 
 
Ing. arch. Domanický – součástí návrhu je příspěvek ve výši 350.000 Kč na vydání knihy 

(zajištění tisku) o Slovanech. Doporučuje požadovat lektorský posudek 
dříve, než kniha vyjde, aby nedošlo ke zkreslení historických faktů. Kniha 
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obsahuje 591 stran formátu A4, množství fotografií a map, měla by být tedy 
kvalitní; 

  Dále k připravované PD sportovní haly 20. ZŠ, Brojova 13. Byla zvažována 
varianta umístit halu v areálu Světovar, který je poblíž? 

Ing. Aschenbrenner – přípravu knihy o Slovanech průběžně lektoroval historik a bývalý člen 
ZMO P2 PhDr. Hus. Pokud se jedná o projekt sportovní haly, na otázku 
nemůže odpovědět, neboť se jedná o akci 20. ZŠ; 

 
 K předloženému návrhu nebyly další připomínky, usnesením č. 33/2015 zastupitelé 
schválili souhrnné rozpočtové opatření č. 6 všemi hlasy.   
 
 
 12.  MAI/1 Změna a doplnění plánu investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany na 

rok 2015   
 
  Místostarosta PhDr. Fluxa předložil návrh na změnu a doplnění plánu investiční činnosti 
MO Plzeň 2 -  Slovany roku 2015. Usnesením ZMO Plzeň 2 – Slovany č. 72/2014 ze dne     
09. 12. 2014 byl schválen rozpočet MO P2 pro rok 2015. Pro investiční výstavbu byly určeny 
finanční prostředky ve výši 4,938 mil. Kč, usnesením ZMO P2 č. 71/2014 bylo schváleno 
účelové vázání finančních prostředků ve FRR pro rok 2015 ve výši nevyčerpaných finančních 
prostředků rozpočtovaných na rok 2014. Dalšími usneseními byla postupně schválena 
rozpočtová opatření spočívající v zapojení finančních prostředků z FRR MO P2, účelový 
převod finančních prostředků ve výši 7,0 mil. Kč z FRR MP do rozpočtu MO P2 na zajištění 
akce „Rekonstrukce KD Šeříková“ a zapojení finančních prostředků z fondu MP pro 
kofinancování dotovaných projektů na realizaci „Zateplení 23. MŠ Plzeň, Topolová 3“.  
Na základě dosud známých výsledků vysoutěžených investičních akcí navrhl odbor MaI 
úpravu a doplnění plánu investiční činnosti spočívající v zařazení dalších investic: 
-  investice plánované v roce 2015 finančně zajištěné: 
  - připojení IT: 5. MŠ Zelenohorská 25, 37. MŠ Barvínkova 18, 89. MŠ Habrová 8 
  - stálá scéna Chvojkovy lomy 
 
-  další možné investice (v případě finančních prostředků) 
  - realizace Na Výsluní – 1. etapa 
  - oplocení dětského hřiště v ul. Brojova 
 
Rovněž došlo k doplnění plánu investiční činnosti v části „projektové dokumentace“. Materiál 
byl předem kladně projednán v Komisi pro rozvoj obvodu a investiční činnost RMO P2 a 
v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.  
 
Mgr. Zíka -  nedojde při realizaci akce „stálá scéna Chvojkovy lomy“ k záboru zeleně? 

Proč se na Božkovském ostrově bude dělat elektropřípojka? 
Mgr. Fluxa -  k záboru zeleně nedojde. Do budoucna se uvažuje, že se pořádání některých 

akcí přesune z Chvojkových lomů na Božkovský ostrov, neboť je tam 
vhodnější prostředí. Z tohoto důvodu je nutné zabezpečit zde přívod el. 
energie; 

 
Ing. arch. Domanický – zařízení, které je dnes ve Chvojkových lomech umístěno – tzv. 

„deštníky“, má určitou hodnotu, je škoda jej dát do šrotu. Dále navrhuje 
realizovat zde alespoň jeden stojan s pitnou vodou, protože se jedná o velký 
park a nyní si zde nelze umýt ruce; 
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Bc. Šlouf -  Komise pro rozvoj obvodu a investiční činnost RMO P2 se zastřešením 
Chv. lomů zabývala a přijala v této věci usnesení, kterým oslovili různé 
městské organizace, zda by o „deštníky“ měli zájem. Bohužel, nikdo zájem 
neprojevil; 

Ing. Náhlík -  doporučuje rozšířit bod „stálá scéna Chvojkovy lomy“ o realizaci pítka; 
PhDr. Fluxa -  záměrem městského obvodu není likvidace „deštníků“, zvažuje se jejich 

případné umístění do jiného prostoru, např. k internátům. K umístění pítka 
nemá připomínky, je však třeba vzít v úvahu, že v současné době je projekt 
zpracován bez pítka. Návrh bude předložen na jednání KRI; 

pí Rottová -  realizace pítka je dvousečná záležitost, z předchozích let máme zkušenosti, 
že se v parcích u pítek zdržují nepřizpůsobiví občané, které zde vykonávají 
např. hygienu; 

 
 Po ukončení diskuse zastupitelé usnesením č. 34/2015 schválili změnu a doplnění plánu 
investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2015 jednomyslně.  
 
 
13. – 19. TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 6. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany 
 
 
 Následovalo projednání informativních zpráv: 
 
a) EAP/2:  Dotace poskytnuté Radou městského obvodu Plzeň 2 - Slovany 
 
 p. Fišer -  je možné nahlédnout do konkrétních žádostí? 

Ing. Němec – ano, všechny žádosti jsou k dispozici na Odboru ekonomickém a 
poplatkovém ÚMO P2; 

 
RSDr. Ing. Kvit – pozastavuje se nad žádostí pod č. 62 – Středisko křesťanské pomoci 

Plzeň – na internetu našel adresu této organizace mimo Plzeň; 
Bc. Šlouf – Středisko křesťanské pomoci Plzeň sídlí na adrese Božkovská 20 a 

poskytuje sociální poradenství, pomoc při jednání s úřady např. při 
vyřizování nezbytných dokumentů apod.; 

 
 Usnesením č. 35/2015 zastupitelé vzali předloženou informativní zprávu na vědomí     
23 hlasy, 2 zastupitelé se hlasování zdrželi. 
 
b) MAI/2: Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2015 
 
 Mgr. Zíka – k bodu č. 5 „Koterov – propojení kanalizace s ÚKS“ – pokud dojde ke 

zpoždění stavby, kdo bude hradit vzniklé náklady? 
 PhDr. Fluxa – jedná se o městskou akci, proto náklady jdou za městem; 
 Bc. Šlouf – Zastupitelstvo města Plzně dalo mandát Radě města Plzně, aby se 

vypořádala s firmou POHL. Části, které nelze realizovat mikrotuneláží, 
budou řešeny jiným způsobem, žádné vícenáklady by neměly vzniknout; 

 PhDr. Fluxa – hovořil v této věci s námětkem primátora Mgr. Šindelářem, předpoklad 
dokončení je ve druhé polovině roku 2016; 

 
 Jiné dotazy k materiálu nebyly, usnesením č. 36/2015 jej zastupitelé vzali na vědomí   
24 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval. 
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c) MAI/3: Akce probíhající v roce 2015 – dotace z mimorozpočtových zdrojů 
 
 Informativní zprávu zastupitelé vzali na vědomí usnesením č. 37/2015 všemi hlasy, bez 
rozpravy.          
 
d) MAI/4: Kone čná cena díla „Revitalizace toku v průlehu Božkovského ostrova“  
 
 K návrhu nebyly připomínky, usnesení č. 38/2015 v této věci zastupitelé přijali            
23 hlasy, 1 zastupitel se hlasování zdržel a 1 zastupitel nehlasoval.  
 
e) EAP/6: Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období             

04-06/2015 
 
 Usnesením č. 39/2015 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí jednomyslně, 
bez rozpravy.  
 
f) TAJ/3: Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

04-06/2015 
 
 Ing. Rada – KV se schází pravidelně každý měsíc, přijatá usnesení jsou zveřejňována na 

webu MO Plzeň 2 – Slovany. Na červnovém zasedání přijali usnesení          
č. 3/2015 ve věci plánu činnosti Kontrolního výboru na 2. pololetí 2015. 
Dále se členové KV účastní na kontrolách stavu postupu prací v KD 
Šeříková. V září 2015 bude v této věci předložena kompletní zpráva; 

 
 Usnesení č. 40/2015 v této věci zastupitelé přijali jednomyslně.     
 
 
 20.  TAJ/4 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období od 

19. 03. 2015 do 10. 06. 2015 
 
 Další materiál předložený předsedou Kontrolního výboru ZMO P2 se týkal plnění 
usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 19. 03. 2015 do   
10. 06. 2015. Ve sledovaném období bylo splněno 8 úkolů, 10 úkolů má delší termín plnění,  
a proto zůstává nadále ve sledování.  
 
 K materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 41/2015 zastupitelé předložený návrh vzali na 
vědomí 24 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.   
 
 
 21.   Různé  
 
Ing. Brousek - informuje zastupitele, že MO Plzeň 2 – Slovany se přihlásil do Nadace 

PROMĚNY s projektem revitalizace Jiráskova náměstí. Náš projekt 
postoupil do druhého kola, které bude vyhodnocena na konci července 
2015; 
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Mgr. Zíka -  děkuje za organizaci sportovní olympiády dětí a mládeže; 
  tlumočí dotaz některých spoluobčanů, kteří se zúčastnili zájezdu do divadla 

do Prahy dne 16. 04. 2015. Hrálo se jiné představení, než které bylo 
oznámeno. Proč byl program změněn až na místě? 

Bc. Pečenka -  sociální odbor v této věci zatím nikdo nekontaktoval. Záležitost prověří a 
bude Mgr. Zíku informovat; 

 
RSDr. Ing. Kvit – ve školských radách základních škol pracují i zástupci MO Plzeň 2 – 

Slovany. Žádá, aby na zasedání ZMO P2 v září 2015 byla předložena zpráva 
o jejich činnosti, včetně informace, zda školy mají nějaké požadavky nebo 
náměty na spolupráci;  

  Dále žádá vedení MO P2, aby termíny vzpomínkových akcí byly v předstihu 
zveřejňovány na webových stránkách; 

Ing. Aschenbrenner – zástupci školských rad budou požádáni o zpracování zprávy o své 
činnosti.  

  U poslední vzpomínkové akce došlo ke změně termínu, mrzí jej, že 
zastupitelé nebyli včas informováni. Vedení MO P2 se bude snažit, aby 
termíny byly zveřejňovány v předstihu; 

 
 
 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto p. starosta poděkoval všem přítomným za 
účast a zasedání zastupitelstva ukončil v 15:50 hodin.    
 

 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 28/2015 až 41/2015 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 25. 06. 2015                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 


