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ZÁPIS 
 

ze 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 
2014 – 2018 ze dne 22. 09. 2015 

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

Jan Hlaváček, Martin Hrubý, Mgr. Pavel Janouškovec, RSDr. Ing. Karel Kvit, 
Martin Kydlíček, Bc. Vlastimil Lokajíček, Ing. Petr Náhlík, JUDr. Jaroslav 
Novák, Ing. Bohuslav Rada, Irena Rottová, Václav Seitz, M.Sc., Martin Složil, 
Ing. František Sokol, MBA, Ing. Petr Sova, Petra Šípková, Bc. David Šlouf, 
MBA, MUDr. Milan Štěpáník, Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluveni: Ing. arch. Petr Domanický, Bc. Jan Kalián, Ing. et Ing. Miloš Nový, Mgr. 

Miloslava Rutová, 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.  EAP/6 Úprava finančního vztahu za účelem zvýšení podpory oblasti sportu   
 6.  EAP/1 Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2015 
 7.  EAP/3 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – červen 2015 
 8.  TAJ/2 Novela Statutu města 
 9.  MAI/1 Postoupení žádosti „Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni“, 

podané na Nadaci Proměny – grantová výzva 2014, grantový program 
PARKY, do 3. kola hodnocení 

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

 11.  TAJ/3 Hospodaření KD Šeříková   
 12.  KT/1 Přijetí finančního daru od podniku Lesy ČR, s.p.  
 13.  KT/2 Vystoupení MO Plzeň 2 – Slovany z členství ve Sdružení historických sídel 

Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) 
 14.  TAJ/4 Projednání informativních zpráv na 7. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany  
 15.  KT/3 IZ – Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií Plzeň – 

služebnou Slovany a Policií ČR – obvodním oddělením Plzeň 2,                 
za I. pololetí roku 2015 

 16.  KT/4 IZ – Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany,                 
za I. pololetí roku 2015  

 17.  EAP/2 IZ – Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany 
 18.  MAI/3 IZ – Akce probíhající v roce 2015 - dotace z mimorozpočtových zdrojů 
 19.  SO/1 IZ – Informace z oblasti trhu práce   
 20.  EAP/4 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období           

07-09/2015 
 21.  TAJ/3 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období         

07-09/2015 
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 22.  EAP/5 IZ – Zpráva o činnosti Školských rad ZŠ 
 23.  TAJ/6 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období           

od 11. 06. 2015 do 09. 09. 2015 
 24.   Různé 
 
 

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

 
 7. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období  
2014 - 2018 zahájil a jeho průběh řídil starosta městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Ing. 
Lumír Aschenbrenner. Přivítal přítomné, konstatoval, že na začátku jednání je přítomno 22 
členů zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné. Z jednání byli omluveni Ing. arch. Petr 
Domanický, Bc. Jan Kalián, Ing. et Ing. Miloš Nový, Mgr. Miloslava Rutová a p. Ladislav 
Uhrin.  
  
 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“. Vzhledem k tomu, 
že na zasedání byli přizváni velitelé MP Plzeň – služebny Slovany, PČR – obvodního 
oddělení Plzeň 2 a JSDH Koterov, navrhl Ing. Aschenbrenner přesunutí informativních zpráv 
o činnosti těchto složek (tj. bodů č. 15 a 16) za bod č. 4 rozeslaného programu. Poté byl 
upravený program jednání schválen 22 hlasy, tj. všemi přítomnými členy zastupitelstva.  
 
 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl: pí Petru Šípkovou, Ing. Petra 
Náhlíka a Bc. Vlastimila Lokajíčka. O návrhu se hlasovalo: pro 22, proti 0, zdrželo se 0. 
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Bohuslav Rada a RSDr. Ing. Karel Kvit – 
schváleni 22 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. Ing. Aschenbrenner dále 
informoval o jednání s Městskou policií Plzeň ve věci rozšíření prostor pro služebnu Slovany 
a o schůzce s ministrem vnitra a ředitelem České pošty o zachování pobočky v Božkově. 
Česká pošta nabízí zajištění provozu formou smluvního partnera, na standardní provozovnu 
pošta nechce přistoupit.  
 
Diskuse zastupitelů: 
Ing. Sova -  k usnesení RMP č. 898 (ukončení smlouvy o dílo č. 2014/000912 – 

„Úslavský kanalizační sběrač – 2. etapa, 1. fáze“) – proč došlo k ukončení 
smlouvy o dílo? 

Ing. Aschenbrenner – část akce nebylo možno realizovat původní formou, proto byla 
uzavřena dohoda o ukončení smlouvy o dílo. V realizaci akce se však bude 
pokračovat, práce budou probíhat jiným způsobem (tuneláží); 

 
Mgr. Zíka -  k usnesení RMO P2 č. 164/2015 (přemístění památníku československých 

legionářů) – co vedlo k přemístění? 
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Ing. Aschenbrenner – impulz vzešel od ČD. V současné době probíhá příprava na přestavbu 
Železničního uzlu Plzeň II. stavba, tj. úprava přednádražního prostoru. 
Navržená nová úprava neumožňuje ponechání památníku na původním 
místě. Rozhodovalo se mezi dvěma lokalitami. Útvar koncepce a rozvoje 
města Plzně navrhoval přemístění na Slovanskou třídu při zastávce tramvaje 
u Liliové ulice. Ředitel 20. ZŠ Plzeň, Brojova 13, podal návrh na přesunutí 
památníku před základní školu. Záležitost byla projednána v Komisi pro 
rozvoj obvodu a investiční činnost RMO P2, následně Rada městského 
obvodu Plzeň 2 -  Slovany souhlasila s přemístěním památníku 
československých legionářů do prostoru před 20. ZŠ. O problematice jednal 
s ředitelem 20. ZŠ a s Ing. Čiliakem (Váleční veteráni), realizace akce 
nebude na náklady městského obvodu; 

 
Mgr. Zíka -  k usnesení RMO P2 č. 169/2015 (příprava novely obecně závazné vyhlášky 

pro řešení pravidel a regulace veřejné umělecké pouliční produkce) – jaké je 
konkrétní znění vyhlášky, jak se vypočítávaly vzdálenosti pouličních 
produkcí od budov škol nebo obchodních center? 

Ing. Červený -  jedná se o novelu obecně závazné vyhlášky města Plzně č. 10/2006,              
o vymezení veřejných prostranství, na nichž se zakazuje žebrání. 
Vzdálenosti od škol a dalších budov už byly uvedeny ve stávajícím znění, 
není to předmětem této novely. Předložený návrh řešil pouze skryté žebrání 
zahrnuté pod pojmem „hudební produkce“; 

Ing. Aschenbrenner – schválené znění vyhlášky bude zastupitelům následně zasláno; 
 
  K předloženému materiálu zastupitelé neměli další dotazy, usnesením č. 42/2015 jej 
vzali na vědomí takto: pro 21, proti 0, zdrželo se 0, 1 zastupitel nehlasoval.   
 
 
15. – 16. TAJ/4 Projednání informativních zpráv na 7. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany 
 
 V souladu se schváleným programem jednání následovalo projednání přesunutých 
informativních zpráv.  
 
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.   
 
a) KT/3:  Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií Plzeň – 

služebnou Slovany a Policií ČR – obvodním oddělením Plzeň 2,              
za I. pololetí roku 2015 

 
p. Petřík -  zastupitelé obdrželi písemnou informativní zprávu o činnosti za I. pololetí 

roku 2015. Aktuálně dochází k nárůstu přestupků o cca 25 % na úseku 
veřejného pořádku. Tato situace souvisí s počtem bezdomovců, kterých 
v poslední době velmi přibylo. Dříve se pohybovalo na MO P2 cca 20 až 25 
stabilních bezdomovců, se kterými nebyly žádné větší problémy. 
V posledních třech měsících se na náš obvod přesouvají z MO Plzeň 3 
bezdomovci se psy, kteří zde žebrají a narušují veřejný pořádek. Strážníci se 
snaží tuto věc řešit, ale mají omezené možnosti. Veškeré protiprávní jednání 
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zdokumentují a následně předávají ke správnímu řízení. Udělování pokut na 
místě je neúčinné; 

 
Ing. Rada -  Kontrolní výbor dostal v této věci podnět od občanů z Francouzské ulice, 

který byl řešen i s velitelem MP Plzeň Mgr. Machem. Na Slovanech 
neexistuje vyhláška o zákazu pobytu, tím dochází k tomu, že se bezdomovci 
přesouvají z jiných obvodů k nám. Navrhuje, aby příslušná vyhláška platila 
celoměstsky; 

p. Petřík -  nejedná se o vyhlášku, ale o sankci vyplývající ze zákona, kterou může 
správní orgán využít. Sankce zákazu pobytu byla začleněna do české 
legislativy od 1. ledna 2014. Má poznatky, že část bezdomovců, kteří mají 
zákaz pobytu v MO Plzeň 3, se skutečně přesouvají na náš obvod;  

Ing. Červený -  institut zákazu pobytu se na ÚMO P2 již také využívá. Důvody, za kterých 
je možno zákaz pobytu využít, jsou taxativně vymezeny. Problematické je 
také povinnost doručení rozhodnutí o zákazu pobytu do vlastních rukou; 

 
Mgr. Zíka -  v současné době je aktuální problematika uprchlictví. Jaká je situace na 

našem MO? Zpřísnila se kontrola osob na ubytovnách?  
p. Petřík -  na našem městském obvodu přímé dopady uprchlictví nepociťují. Je zde 

řešena registrace migrantů, protože na Slovanech je umístěna cizinecká 
policie. Nápad trestné činnosti migrantů je zatím nulový. Na ubytovnách 
probíhají kontroly ve spolupráci s dalšími orgány, které mají kontrolní 
pravomoci, např. s hasiči. V letošním roce proběhla zatím jedna kontrolní 
akce a v loňském roce dvě. Byly zjištěny zásadní nedostatky zejména 
v rámci požární ochrany, dále na úseku živnostenského zákona a 
znečišťování veřejného prostranství; 

Ing. Aschenbrenner – v celé ČR bylo zatím zajištěno 166 migrantů, čísla nejsou vysoká; 
 
RSDr. Ing. Kvit – jaká je perspektiva a cíl získání nových prostorů pro služebnu MP na 

Slovanech? 
p. Petřík -  s vedením MO P2 byly projednávány priority městské policie. Jednou z nich 

je navýšení počtu strážníků ze současného stavu 21 na počet 35 – 40. 
Současné prostory služebny Slovany však neumožňují navýšení stavu. 
Jednou z možností jsou prostory na adrese Koterovská 162, kde by se 
jednalo cca o polovinu jednoho patra budovy. Navýšení počtu strážníků 
bude probíhat postupně; 

 
JUDr. Novák -  k problematice bezdomovectví: skutečně není třeba nic nového přijímat. 

Existuje zákon, jde jen o to jej patřičně využívat. Tato záležitost byla 
projednávána i na Komisi pro bezpečnost RMO P2. Nárůst počtu 
bezdomovců je značný, přesunuli se nejen do oblasti kolem nádraží, ale i do 
parků. Komise pro bezpečnost požádala Kancelář tajemníka o získávání 
výstupů o počtu projednávaných přestupků, které byly postoupeny 
Městskou policií; 

 
npor. Bc. Černý – aktuální počty přestupků a trestných činů jsou uvedeny v předložené 

informativní zprávě. V poslední době došlo ke zvýšení majetkové trestné 
činnosti. Na minulém zasedání zastupitelstva přislíbil informovat                 
o nelegálních migrantech. Od 01. 01. do 15. 09. bylo na území Plzeňského 
kraje zajištěno 202 nelegálních migrantů, většina byla zadržena na dálnici 
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D5 v blízkosti Rozvadova. Žádný z nich nebyl zadržen na území města 
Plzně. V současné době je v záchytných zařízeních v ČR umístěno 908 
migrantů. Připravuje se otevření dalších zařízení např. v Ústeckém kraji a od 
01. 01. 2016 zařízení v areálu Balková v okrese Plzeň – sever; 

 
 Další dotazy již zastupitelé neměli, usnesením č. 43/2015 vzali předloženou 
informativní zprávu na vědomí jednomyslně. 
 
b) KT/4: Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za I. pololetí 

roku 2015 
 
p. Jůzek -  zastupitelé rovněž obdrželi písemnou informativní zprávu. V letních 

měsících se rapidně zvýšil počet zásahů v souvislosti s horkým počasím. 
Jednotky zasahovaly např. při požáru lesa u obce Mladotice, další zásahy 
byly na okr. Rokycany u obce Pavlovsko a také v okolí Nýřan. V některých 
případech se jednalo i o vícedenní zásahy; 

 
Mgr. Zíka -  jakou vodu hasiči používají při hašení – pitnou nebo užitkovou? 
p. Jůzek -  v případě požáru se používá voda z hydrantové sítě i z řeky nebo jiných 

přírodních zdrojů. Vzhledem k platnému znění „vodního“ zákona, se každé 
použití vody z vodního toku musí nahlásit; 

 
RSDr. Ing. Kvit – jaký je stav a umístění techniky v Koterově? 
p. Jůzek -  veškerá technika a zařízení jsou v dobrém stavu a po všech potřebných 

revizích. Část techniky je uskladněna v budově na Koterovské 160 a část 
v areálu zbrojnice;   

 
 Usnesením č. 44/2015 zastupitelé vzali předloženou informativní zprávu na vědomí 
všemi hlasy.   
 
 
 5.  EAP/6 Úprava finančního vztahu za účelem zvýšení podpory oblasti sportu   
 
  Místostarosta MO P2 p. Andrlík předložil návrh ve věci úpravy finančního vztahu za 
účelem zvýšení podpory oblasti sportu. Příjmovou část rozpočtu městského obvodu tvoří, 
mimo jiné, i kompenzace podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her. Dle 
informace z MMP bylo v minulosti uzavřeno Memorandum mezi městem Plzní a některými 
sportovními kluby. V návaznosti na toto Memorandum, které městské obvody k ničemu 
nezavazuje, proběhlo dne 25. 08. 2015 u pana radního Dvořáka jednání, kde byla předběžně 
přislíbena podpora sportu ze strany městských obvodů. Ty by se na podpoře sportu finančně 
podílely snížením podílu na příjmech z odvodu z loterií a jiných podobných her. Krácená 
částka ve výši 10 % by tvořila příjem FRR MP, do rezervy určené na podporu sportu. 
V případě našeho obvodu by se jednalo o cca 1,4 mil. Kč. Uvolňování takto vzniklé rezervy 
by projednávala pracovní skupina, složená ze starostů MO 1 – 4, radního pro sport, 
ekonomického náměstka a zástupce opozice, která by doporučila RMP, resp. ZMP, přidělení 
podpory pro jednotlivá vybraná sportovní zařízení.  
  Návrh byl předem projednán ve Finančním výboru ZMO P2 a v Radě městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany, které se zúčastnili Ing. Pavel Kotas (ekonomický náměstek 
primátora) a p. Michal Dvořák (radní pro sport), kde vysvětlili celou problematiku a 
odpověděli na dotazy radních.  
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RMO P2 svým usnesením č. 150/2015 souhlasila s úpravou finančního vztahu za účelem 
zvýšení podpory na realizaci investičních akcí do oblasti sportu a tělovýchovy a současně 
doporučila ve spolupráci s městskými obvody stanovit pravidla pro poskytování grantů za 
následujících podmínek: 
-  garantovat spoluúčast města ve výši 50 % 
-  minimální spoluúčast žadatelů ve výši 20 % 
-  maximální částka na jednu žádost 500 tis. Kč 
-  minimální udržitelnost investice 3 roky. 
V tomto smyslu byl předložen materiál pro jednání ZMO P2. 
 
Mgr. Zíka -  obvod by přišel o část finančních prostředků. Je nějaká šance, že finance 

dostaneme zpět pro některá místní sportovní zařízení? 
p. Andrlík -  ano, celková částka bude uložena ve FRR města Plzně, pracovní skupina 

bude jednat o jejím rozdělení na vypsané granty tak, byla mohla být postupně 
rekonstruována jednotlivá sportoviště; 

 
Ing. Aschenbrenner – upozorňuje, že obvod si tímto návrhem ubírá finanční prostředky            

i kompetence. Pokud město chce navýšit podporu sportu, může vyvolat 
jednání s městskými obvody a ty pak mohou rekonstrukce financovat ze 
svých prostředků. Z tohoto důvodu předkládá protinávrh: 

    I. bere na vědomí – ponechat navržené znění 
    II. nahradit bodem „nesouhlasí“ 
    III. bod „doporučuje“ vypustit a nahradit jej bodem „ukládá“ 
 
Ing. Náhlík - jak byla tato věc projednána na ostatních velkých městských obvodech? 
p. Andrlík -  na MO 4 materiál prošel o 1 hlas, na MO 3 rada nepřijala žádné usnesení, na 

MO 1 jej neprojednávali; 
 
  Následovalo hlasování: 
-  o protinávrhu p. starosty: pro 5, proti 6, zdrželo se 11 – návrh nebyl přijat 
-  o původním předloženém návrhu: pro 17, proti 3, zdrželi se 2 – návrh byl přijat 
Usnesení č. 45/2015 zastupitelé přijali 17 hlasy.  
 
 
 6.  EAP/1 Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2015 
 
 Místostarosta MO P2 p. Andrlík dále předložil návrh rozpočtového opatření č. 7 
rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2015. Do rozpočtu je třeba zapojit 
příspěvek od Lesů ČR, s.p., který bude ve výdajové části rozpočtu použit na náklady 
související s konáním Letního příměstského tábora, účelovou dotaci z MMP pro 4 mateřské 
školy na pokrytí zvýšených výdajů v souvislosti s prodloužením provozní doby, účelovou 
dotaci na SPOD a výkon sociální práce, účelový převod z MMP na akci „Chvojkovy lomy – 
stálá scéna“, účelový převod na MMP na výkup pozemků, stezku ke kostelíku U Ježíška a 
příspěvek pro ZŠ a MŠ Božkov na zpracování kalendáře k 110. výročí jejího vzniku. Dále byl 
předložen návrh na přeschválení účelu použití FRR na odboru MaI na nové akce. Provedením 
rozpočtového opatření budou příjmy a výdaje MO P2 v souladu s potřebami jednotlivých 
správců rozpočtové skladby.  
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 Návrh byl předem kladně projednán ve Finančním výboru ZMO P2 i v Radě městského 
obvodu. Ani zastupitelé k němu neměli připomínky a usnesením č. 46/2015 schválili 
provedení rozpočtového opatření č. 7 takto: pro 20, proti 0, zdržel se 1 a 1 zastupitel 
nehlasoval.  
 
 
 7.  EAP/3 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – červen 2015 
 
 Následoval rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – červen 2015. Součástí 
materiálu byl přehled rozpočtových opatření schválených RMO P2 a ZMO P2 k 30. 06. 2015. 
Příjmy byly plněny na 63,39 % a výdaje čerpány na 37,12 % k rozpočtu upravenému. 
Materiál byl předem kladně projednán ve Finančním výboru ZMO P2 i v Radě městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany. 
 
p. Fišer -  výdaje jsou čerpány pouze na 37,12 %, z jakého důvodu? 
p. Andrlík -  jedná se o čerpání za období leden až červen. Nejsou zde ještě zahrnuty 

výdaje na investiční akce, kde je čerpání převážně v letních měsících; 
 
 Jiné dotazy k materiálu nebyly, usnesením č. 47/2015 zastupitelé schválili předložený 
rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany jednomyslně.  
 
 
 8.  TAJ/2 Novela Statutu města 
 
  Starosta MO P2 informoval přítomné zastupitele, že městský obvod z MMP obdržel 
k vyjádření návrh novely Statutu města. Předkládaná novela přináší přesun kompetencí při 
nakládání s nebytovými prostory ve vlastnictví města z orgánů městských obvodů na orgány 
celoměstské, aktualizaci zásad pro vydávání právních předpisů města, úpravu přílohy č. 3, 
která vymezuje majetek svěřený městským obvodům do jejich trvalé správy a dále drobné, 
spíše formální změny v některých dalších ustanoveních Statutu města. Součástí materiálu bylo 
odůvodnění nesouhlasných stanovisek k předloženému návrhu, a to: 
-  k bodu č. 5, tj. převedení působnosti rozhodování o užívání nebytových prostor a budov 

s nebytovými prostory z městských obvodů na město; 
-  k bodu č. 7, tj. odnětí kompetence radám městských obvodů iniciovat zpracovateli 

(magistrátu, resp. Radě města) věcné záměry tvorby a úpravy právních předpisů; 
 
  K předloženému návrhu nebyly připomínky, usnesení č. 48/2015 v této záležitosti 
zastupitelé schválili takto: pro 21, proti 0, zdržel se 1 zastupitel.  
 
 
 9.  MAI/1 Postoupení žádosti „Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady 

v Plzni“, podané na Nadaci Proměny – grantová výzva 2014, grantový 
program PARKY, do 3. kola hodnocení  

 
 Místostarosta MO P2 PhDr. Fluxa předložil materiál týkající se postoupení výše 
uvedené žádosti, podané na Nadaci Proměny, do 3. kola hodnocení, tj. do finále. Náš projekt 
postoupil společně s projektem města Jičín. Do projektu je zahrnuta kompletní rekonstrukce 
Jiráskova náměstí, vč. infrastruktury a povrchu ulic. Rovněž by došlo k otevření Klášterní 
zahrady veřejnosti. Návrh byl konzultován s OSI MMP a SVSmP. Jiráskovo náměstí je 
přirozeným centrem našeho obvodu, kde se mnoho let nic nerekonstruovalo. Kanalizace a 
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vodovody zde byly vybudovány před cca 100 lety, jsou v katastrofálním stavu. Realizace je 
rozplánována do roku 2023 s plánovanými předpokládanými celkovými náklady 74,411 mil. 
Kč vč. DPH. V případě přidělení dotace bude zajištěno spolufinancování projektu nad rámec 
poskytnuté dotace ve výši 50 % z rozpočtu města – Fondu MP pro kofinancování dotovaných 
projektů a ve výši 50 % z rozpočtu MO Plzeň 2 -  Slovany. Dle požadavku Nadace Proměny 
je nutno vyslovit souhlas se základními podmínkami poskytnutí nadačního příspěvku a vzít na 
vědomí smluvní rámec grantového projektu. Oba dokumenty byly součástí písemných 
podkladů. Návrh bude ještě třeba předložit k projednání do orgánů města Plzně. 
 
Mgr. Zíka -  navrhovaná etapizace je dána finančními možnostmi nebo technickými 

problémy? Jedná se o dlouhé období – 8 let;   
PhDr. Fluxa -  návrh je zpracován na základě finančních možností. Tok hotovosti bude 

uzpůsoben tomu, jak se bude celá záležitost vyvíjet, pravděpodobně nebude 
rovnoměrný. Suma by měla být vždy rezervována v rozpočtu; 

 
Ing. Rada -  oblast Jiráskova náměstí se řeší již mnoho let. Jakým způsobem budou 

zpracovány architektonické studie, aby vše bylo dotaženo do zdárného 
konce? 

PhDr. Fluxa -  původní architektonická soutěž probíhala již v 90. letech minulého století, 
pro zadání budou sloužit rovněž výsledky uskutečněného dotazníkového 
šetření. V případě úspěchu naší žádosti bude vyhlašována architektonická 
soutěž, výběrové řízení na všechny stupně projektové dokumentace a 
následně na zhotovitele stavby. Nadace Proměny poskytuje dotaci ve výši 
25 mil. Kč, vstupuje do projektu jako jakýsi „supervizor“ a spolupracuje na 
všech úkonech s projektem spojených. Vše bude specifikováno ve smlouvě 
s Nadací. Obecně lze říci, že Nadace Proměny velmi zdůrazňuje 
architektonickou stránku věci ve spolupráci s veřejností; 

 
Ing. Sokol -  dotace z Nadace Proměny představuje asi 1/3 nákladů. Lze zaručit, aby 

zbývající část nákladů v průběhu realizace neúměrně nevzrostla? 
PhDr. Fluxa -  materiál je zpracován podle současných možností, suma vznikla na základě 

objemové studie. Předpokládá, že projekt se bude dále vyvíjet, až v průběhu 
se uvidí, zda dojde ke zlevnění či nikoliv. Pokud grant získáme, bude ještě 
předložena ke schválení smlouva, kde budou náklady vyčísleny; 

 
Mgr. Zíka -  z jakého rozpočtu se budou hradit případné vícepráce, z obvodního nebo 

městského? 
PhDr. Fluxa -  v současné době je zpracováno tak, že náklady nad rámec dotace hradí 

z poloviny město a z poloviny obvod. Materiál bude předložen do Rady 
města Plzně a následně v měsíci říjnu do Zastupitelstva města Plzně; 

Bc. Šlouf -  jednání mezi městským obvodem a městem v této věci probíhají velmi 
intenzivně. Zejména Ekonomický úřad MMP žádal o přesnější ekonomický 
odhad, který obdržel a vše bude předloženo RMP. Osobně udělá maximum 
pro to, aby RMP návrh podpořila; 

 
 Usnesení č. 49/2015 ve výše uvedené záležitosti zastupitelé přijali všemi hlasy.   
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 10.  MAI/2 Změna a doplnění plánu investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany na 
rok 2015     

 
 Místostarosta PhDr. Fluxa dále předložil návrh na změnu a doplnění plánu investiční 
činnosti MO Plzeň 2 – Slovany na rok 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.  
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: 
  - oplocení dětského hřiště v ul. Brojova  
  - 80. MŠ – plot  
  - pítko – Stálá scéna Chvojkovy lomy 
 
Rovněž došlo k doplnění plánu investiční činnosti v části „projektové dokumentace“. Materiál 
byl předem projednán v Komisi pro rozvoj obvodu a investiční činnost RMO P2 a v Radě 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.  
 
PhDr. Fluxa -  jedná zejména o posunutí původně plánovaných akcí mezi akce k realizaci, 

protože máme finanční prostředky; 
 
Bc. Šlouf -  dne 21. 09. 2015 zasedala Komise pro rozvoj obvodu a investiční činnost 

RMO P2, která po delší debatě jednohlasně doporučila nerealizovat pítko ve 
Chvojkových lomech. Důvodem je zvýšený výskyt bezdomovců na našem 
obvodě a s tím spojená obava ze zneužívání pítka. Navrhuje proto hlasovat   
o zařazení pítka odděleně; 

RSDr. Ing. Kvit – v minulém volebním období se řešilo pítko v parčíku u Liliové ulice, které 
je nyní uzavřeno. Nerealizováním pítka ubíráme občanům možnost jeho 
využití; 

Ing. Sokol -  pítko nepředstavuje velkou investici, jedná se o částku 100 tis. Kč. Domnívá 
se, že cca 25 – 30 nepřizpůsobivých občanů by nemělo být příčinou jeho 
nerealizování. Osobně je pro zařazení pítka do plánu investic; 

pí Rottová -  konstatuje, že zkušenosti s pítkem jsou opravdu velmi špatné. Chvojkovy 
lomy jsou nákladně vybudované. Jakmile se však někde objeví veřejný zdroj 
vody, dochází k jeho zneužívání, např. vykonáváním hygieny 
nepřizpůsobivými občany; 

Ing. Aschenbrenner – upozorňuje, že pítko v Liliové ulici je funkční. Podporuje realizaci 
dalšího pítka ve Chvojkových lomech; 

 
Ing. Rada -  na jednání Kontrolního výboru zazněl podnět, že je obecně nedostatek 

veřejných sociálních zařízení, např. pro návštěvníky města. Bylo ve 
Chvojkových lomech uvažováno o vybudování veřejného WC nebo jiného 
sociálního zařízení? 

PhDr. Fluxa -  ne, realizace pítka ve Chvojkových lomech byla do materiálu zařazena na 
základě požadavku zastupitelů při minulých jednáních; 

Ing. Brousek -  dělal se průzkum mezi občany, ze kterého vyplynulo, že veřejné WC v této 
lokalitě není třeba, neboť v místě je benzinová stanice a restaurace; 
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Mgr. Zíka -  doporučuje realizovat pítko na plzeňskou kartu; 
p. Seitz, M.Sc. – je proti realizaci pítka; 
 
 Protože už nebyly žádné dotazy, nechal PhDr. Fluxa hlasovat o návrhu Bc. Šlouva,       
tj. o odděleném hlasování (pítko a zbývající návrh): pro 21, proti 0, zdržel se 1 zastupitel – 
návrh byl přijat.  
Hlasování: 
- o zařazení pítka do plánu investic: pro 10, proti 3, zdrželo se 9 – návrh nebyl přijat. 
- o zbývajícím materiálu (bez pítka): pro 21, proti 0, zdrželo se 0, 1 zastupitel nehlasoval 

– návrh byl přijat.  
 
 Usnesením č. 50/2015 zastupitelé schválili upravený plán investiční činnosti MO Plzeň 
2 – Slovany na rok 2015 21 hlasy.  
 
 
 11.  TAJ/3 Hospodaření KD Šeříková   
 
 Následoval návrh předsedy Kontrolního výboru ZMO P2 ve věci hospodaření KD 
Šeříková. Usnesením č. 25/2015 ze dne 31. 03. 2015 Zastupitelstvo MO P2 pověřilo 
Kontrolní výbor provedením analýzy hospodaření KDŠ a za tímto účelem ustavilo užší 
komisi. Komise se poprvé sešla 14. 04. 2015, stanovila si program a postup prováděné 
analýzy a naplánovala termíny dalších jednání s tím, že se bude scházet minimálně jedenkrát 
za měsíc. Konstatuje, že užší komise pracovala velmi dobře a došla k tomuto závěru: 
- hospodaření KDŠ za rok 2014 skončilo ztrátou ve výši 362.000 Kč 
- postupovalo se dle platného sazebníku z roku 2004. Ten se deset let neměnil, a proto 

neodpovídá současnému stavu 
Proto užší komise navrhuje: 
- schválit nový sazebník nájmů s platností od 01. 10. 2015 
- zvýšit informovanost o možnostech pronájmu prostor KDŠ vydáním nových 

propagačních materiálů, zveřejněním na internetu, webu MO P2, v Informačním 
zpravodaji, tisku, regionální TV apod. 

- projednat změny stávajících nájemních smluv a upravit je do podoby současných 
podmínek nového ceníku po rekonstrukci sálu, zvýšení jeho kapacity a využitelnosti 

- pokračovat i v příštích letech v opravách či rekonstrukcích KDŠ, případně jej rozšířit     
o přístavbu přední části s cílem dosáhnout v budoucnu co nejlepšího využití tohoto 
zařízení 

 
PhDr. Fluxa -  s předloženým materiálem souhlasí; 
 
Mgr. Zíka -  předkládá návrhy zastupitelského klubu KSČM:  
  - zahrnout kalkulaci poslední vytíženosti v nových cenách 
  - řešit akustiku z důvodu hlučnosti (byly petice občanů) 
  - zvýhodnit nájemce, kteří jsou pravidelnými uživateli 
  - na střechu objektu umístit solární panely 
  - vyhlásit soutěž na umístění kulturního artefaktu před KD 
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Ing. Aschenbrenner – jaké je stanovisko předkladatele k návrhům Mgr. Zíky? 
Ing. Rada -  užší komise byla zastupitelstvem pověřena k provedení analýzy za rok 2014. 

Tímto usnesením se striktně řídila, na jeho základě byl zpracován nový 
sazebník. Za klub KSČM byl jednání přítomen RSDr. Ing. Kvit, který se 
k navrhovaným sazbám vyjadřoval, následně došlo k sestavení návrhu 
sazebníku, který považují za vyvážený. Proto dávají Radě městského 
obvodu doporučení k jeho schválení; 

RSDr. Ing. Kvit – projednávání na Kontrolním výboru nebylo jednoduché. Návrhy Mgr. Zíky 
doporučuje zvážit při dalších etapách rekonstrukce objektu, při realizaci 
fasády, …. (aby nezapadly). Navrhuje po určité době nabídnout spolkům 
nebo organizacím určitou akvizici, např. 10 – 20 %. Na konkrétní výši se 
Kontrolní výbor nedokázal shodnout; 

Ing. Rada -  předložený návrh usnesení všem uvedeným požadavkům vyhovuje; 
 
 V 15:40 hodin odešel p. Hlaváček, přítomno 21 zastupitelů. 
 
Mgr. Zíka -  na první místo dávají vytíženost KDŠ. Má obavu, že když se zvýší částka za 

pronájem, vytíženost klesne; 
Bc. Šlouf -  jedná se u Mgr. Zíky o protinávrh; 
Mgr. Zíka -  ano; 
Bc. Lokajíček -  žádá Mgr. Zíku o naformulování protinávrhu tak, aby se o něm mohlo 

hlasovat; 
 
 Následovala přestávka na poradu zastupitelských klubů, po které Mgr. Zíka svůj 
protinávrh stáhl. Proběhlo tedy hlasování o předloženém návrhu usnesení: pro 20, proti 1, 
zdrželo se 0. Usnesení č. 51/2015 ve věci hospodaření KD Šeříková bylo přijato 20 hlasy.  
 
 
 12.  KT/1 Přijetí finančního daru od podniku Lesy ČR, s.p.    
 
 Starosta MO Ing. Aschenbrenner informoval přítomné, že MO P2 požádal Lesy České 
republiky, s.p., o poskytnutí daru v oblasti školství, věda a péče o mládež, z programu 
„Podpora akcí na využití volného času a rozvíjení talentu dětí a mládeže“ na projekt „Letní 
příměstský tábor“. Žádost projednala dozorčí rada podniku Lesy České republiky, s.p., a 
schválila dar ve výši 20.000,- Kč. Součástí předloženého materiálu byl návrh Darovací 
smlouvy č. 3/930/2015.  
 
 K návrhu nebyly dotazy, zastupitelé usnesením č. 52/2015 jednohlasně schválili přijetí 
finančního daru ve výši 20.000,- Kč a jeho využití na úhradu nákladů přímo souvisejících 
s projektem Letní příměstský tábor.  
 
 
 13.  KT/2 Vystoupení MO Plzeň 2 – Slovany z členství ve Sdružení historických 

sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS) 
 
 Starosta MO dále předložil návrh na vystoupení MO Plzeň 2 – Slovany z členství ve 
Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SHS ČMS). Vstup do tohoto sdružení 
byl schválen usnesením Obvodního zastupitelstva Plzeň 2 č.  41/97 ze dne 17. 06. 1997. 
V roce 1997 členský příspěvek činil 14.173,20 Kč, za rok 2015 již bylo zaplaceno 33.363,- 
Kč. Od roku 2016 by příspěvek činil již 40.000,- Kč.  
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Pro MO P2 v současné době neplynou z členství žádné výhody a z ekonomických důvodů je 
vhodné členství ukončit. Záležitost byla projednána s PhDr. Husem, který náš obvod v SHS 
ČMS zastupoval.  
 
 Zastupitelé neměli k návrhu připomínky, usnesením č. 53/2015 schválili vystoupení 
MO P2 z členství ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, jednomyslně.  
 
 
14. – 22. TAJ/4 Projednání informativních zpráv na 7. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany 
 
 Následovalo projednání informativních zpráv.  
 
Informativní zprávy  
- ad a) tj. „Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií Plzeň – služebnou 

Slovany a Policií ČR – obvodním oddělením Plzeň 2, za I. pololetí roku 2015“ 
- ad b) tj. „Činnost JSDH a SDH, působících na MO Plzeň 2 – Slovany, za I. pololetí 

roku 2015“  
již byly projednány v souladu se schváleným programem jednání.  
 
 V 16:00 hodin odešel Bc. Šlouf, MBA, přítomno 20 zastupitelů. 
 
c) EAP/2: Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany  
 
 Informativní zprávu zastupitelé vzali na vědomí usnesením č. 54/2015 bez rozpravy 
takto: pro 18, proti 0, zdrželo se 0, 2 zastupitelé nehlasovali.      
 
d) MAI/3:  Akce probíhající v roce 2015 – dotace z mimorozpočtových zdrojů 
 
 Informativní zprávu zastupitelé vzali na vědomí usnesením č. 55/2015 19 hlasy,            
1 zastupitel nehlasoval.  
 
 V 16:03 hodin odešel Ing. Náhlík, přítomno 19 zastupitelů.          
 
e) SO/1: Informace z oblasti trhu práce   
 
 K návrhu nebyly připomínky, usnesení č. 56/2015 v této věci zastupitelé přijali            
18 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.  
 
f) EAP/4: Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období             

07-09/2015 
 
 Usnesením č. 57/2015 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí bez rozpravy      
18 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.  
 
g) TAJ/5: Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

07-09/2015 
 
Ing. Rada –  kromě informativní zprávy o činnosti KV ještě předkládá návrh na změnu 

ve složení Kontrolního výboru. Místopředsedkyně KV paní Ing. Bc. Lenka 
Lodrová (KDU-ČSL) požádala dne 12. 09. 2015 o odvolání z uvedené 
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funkce s ohledem na své nové zaměstnání. Poslanecký klub KDU-ČSL 
navrhl zvolit novou členkou Kontrolního výboru paní Kristýnu 
Litomerickou. Na příštím zasedání ZMO P2 bude předložen návrh na volbu 
nového místopředsedy Kontrolního výboru; 

 
K tomuto bodu byla přijata dvě usnesení, a to: 
- usnesením č. 58/2015 zastupitelé jednohlasně vzali na vědomí předloženou 

informativní zprávu; 
- usnesením č. 59/2015 zastupitelé jednohlasně odvolali paní Ing. Bc. Lenku Lodrovou 

z funkce místopředsedkyně i členky Kontrolního výboru a současně zvolili novou 
členku Kontrolního výboru – paní Kristýnu Litomerickou; 

 
h) EAP/5: Zpráva o činnosti Školských rad ZŠ  
 
RSDr. Ing. Kvit- jak se bude s předloženými závěry dále nakládat? Ve zprávě postrádá 

stanovisko zástupců MO P2 ve Školských radách; 
Ing. Aschenbrenner – městský obvod není zřizovatelem základních škol, proto jsou 

předložené závěry určeny městu;  
 
 Usnesením č. 60/2015 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí jednomyslně.     
 
 
 23.  TAJ/6 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období      

od 11. 06. 2015 do 09. 09. 2015 
 
 Další materiál předložený předsedou Kontrolního výboru ZMO P2 se týkal plnění 
usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 11. 06. 2015 do   
09. 09. 2015. Ve sledovaném období bylo splněno 6 úkolů, 8 úkolů má delší termín plnění,     
a proto zůstává nadále ve sledování. Ve 2 případech je žádáno o prodloužení termínu plnění. 
Jedná se o usnesení ve věci zpracování projektu Malostranských jezírek a o provedení 
rozpočtové změny dle schváleného rozpočtového opatření.  
 
 K materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 61/2015 zastupitelé předložený návrh schválili 
jednohlasně.  
 
 
 24.   Různé  
 
Mgr. Zíka -  bude na program příštího zasedání ZMO P2 zařazena problematika 

výherních hracích přístrojů? 
Ing. Aschenbrenner – zatím se nepředpokládá, neboť ze strany města není žádná nová 

informace;  
 
Mgr. Zíka -  od 1. září byl zaveden nový systém nakládání s odpady. Má informace, že 

město si muselo pronajmout vozový park, nenavýší se tím poplatky pro 
občany? 

Ing. Aschenbrenner – i na našem městském obvodě byly zaznamenány stížnosti na tuto 
službu. Začátkem měsíce října proběhne jednání u p. primátora, občané 
budou o výsledku informováni. O navýšení poplatků zatím nemá žádné 
povědomí;  
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 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto p. starosta poděkoval všem přítomným za 
účast a zasedání zastupitelstva ukončil v 16:20 hodin. 
 

 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 42/2015 až 61/2015 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 29. 09. 2015                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 


