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ZÁPIS 
 

z 8. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 
2014 – 2018 ze dne 01. 12. 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. 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, MBA,        
MUDr. Milan Štěpáník, Ladislav Uhrin, Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluveni: Ing. arch. Petr Domanický, Ing. et Ing. Miloš Nový; 
 
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.   Vystoupení hosta – velitele Městské policie Plzeň – služebny Slovany 
 6.  EAP/4 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – září 2015 
 7.  EAP/2 Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2015  
 8.  EAP/1 Schválení účetního odpisu nedokončených investic MO Plzeň 2 – Slovany 

(rozhodnutí o nedokončení investic) 
 9.  EAP/3 Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2016, výhled 2017-2019  
 10.  SSD/1 Projednání návrhu Územního plánu Plzeň  
 11.  KT/1 Název nově vznikající ulice v k. ú. Božkov 
 12.  TAJ/2 Novela Statutu města   
 13.  TAJ/3 Plán jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na rok 

2016  
 14.  TAJ/4 Projednání informativních zpráv na 8. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany  
 15.  MAI/1 IZ – Akce probíhající v roce 2015 – dotace z mimorozpočtových zdrojů  
 16.  ŽP/1 IZ – Činnost společnosti Čistá Plzeň s. r. o.   
 17.  EAP/5 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období           

10-11/2015 
 18.  TAJ/5 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období         

10-11/2015 
 18. a) TAJ/7 Změna ve složení Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany 
 18. b) TAJ/8 Plán činnosti Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany na rok 2016 
 19.  TAJ/6 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období           

od 10. 09. 2015 do 18. 11. 2015 
 20.   Různé 
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1.– 3. Zahájení a schválení programu jednání, volba návrhové komise, stanovení 
 ověřovatelů zápisu 

 
 8. 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 24 
členů zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné. Z jednání byli omluveni Ing. arch. Petr 
Domanický, Ing. et Ing. Miloš Nový. Ing. Petr Náhlík nebyl zahájení jednání přítomen.  
 
 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“, poté byl program 
jednání schválen 24 hlasy, tj. všemi přítomnými členy zastupitelstva.  
 
 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl: p. Ladislava Uhrina, Mgr. 
Miloslavu Rutovou a Bc. Vlastimila Lokajíčka. 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 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 RMP č. 994 (Přesun železniční zastávky Plzeň – Koterov do 

lokality Plzeň – Slovany) – z jakého důvodu k přesunu dochází? 
Ing. Aschenbrenner – hlavním důvodem je skutečnost, že současná zastávka není vůbec 

využívána. Nová zastávka bude umístěna v prostoru křižovatky ulic 
Částkova – Lobezská. Bude zde lepší návaznost ostatních spojů MHD, pro 
MO P2 to nepředstavuje žádné náklady; 

 
  K předloženému materiálu zastupitelé neměli další dotazy, usnesením č. 62/2015 jej 
vzali na vědomí jednohlasně.    
 
 
 5.    Vystoupení hostů – velitele Městské policie Plzeň – služebny Slovany, 

velitele Policie ČR – obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele JSDH 
 
 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. Zástupci PČR a JSDH se z jednání omluvili 
z důvodu jiných pracovních povinností. Velitel MP Plzeň, služebny Slovany, informoval 
přítomné o činnosti za uplynulé období a následně odpověděl na dotazy zastupitelů.   
 
p. Petřík -  k aktuální bezpečnostní situaci v ČR v souvislosti s událostmi ve Francii 

ujišťuje zastupitele, že Městská policie Plzeň i Policie ČR přijala řadu 
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bezpečnostních opatření, např. bylo dohodnuto, že dojde k navýšení výkonu 
služby v lokalitách, kde se sdružuje velké množství osob – nádraží ČD, 
obchodní centra a jejich blízké okolí, státní a místní samospráva.  

  Dále dne 06. 11. 2015 proběhla kontrola heren na území MO Plzeň 2 – 
Slovany za účasti Městské policie, Policie ČR, členů Komise pro 
bezpečnost RMO P2 a členů Kontrolního výboru ZMO P2. Kontrola byla 
zaměřena na podávání alkoholu osobám mladším 18let. Akce byla úspěšná, 
i když se nepodařilo zjistit žádné protiprávní jednání. Uvažuje se o jejím 
zopakování i v příštím roce; 

Ing. Rada -  děkuje panu veliteli za perfektní spolupráci na akci, při které prošli 12 
heren; 

JUDr. Novák -  navazuje na Ing. Radu, akci hodnotí též velmi kladně; 
 
Mgr. Zíka -  v okolí ulice U Školky je nepřehledná dopravní situace; 
p. Petřík -  ve Chválenické ulici, u školy, se jedná o dlouhodobý problém. Rodiče 

přivážejí a odvážejí děti, řada občanů nerespektuje dopravní značení. 
Komunikace je poměrně úzká, a proto je zde složitá dopravní situace. Bylo 
zde zjištěno mnoho dopravních přestupků, proto byl vznesen dotaz na 
správce komunikace, zda je místní dopravní značení vhodné a současně byl 
podán návrh na jeho změnu; 

 
RSDr. Ing. Kvit – doplňuje Mgr. Zíku – v této lokalitě se jedná o velkou nekázeň řidičů. Dále 

uvádí, že od ledna 2016 by od Městské policie měli odejít všichni strážníci, 
kteří nemají maturitu. Na druhou stranu, v médiích se objevují informace, že 
do armády se rekrutují občané, u kterých stačí vyučení. Není to nepoměr? 

p. Petřík -  na trhu práce je velmi konkurenční prostředí, pokud jde o bezpečnostní 
složky. Na Slovanech účinnost tohoto opatření dopadne na 2 strážníky, kteří 
k 01. 01. 2016 budou muset skončit pracovní poměr z důvodu chybějící 
maturitní zkoušky. Osobně s tímto souhlasí – příslušníci ozbrojených složek 
jsou nositeli různých oprávnění, proto je jejich vzdělání nezbytné; 

 
Ing. Sokol, MBA – v médiích se velmi hovoří o nutnosti posílení bezpečnostní situace 

v Evropě. Osobně se domnívá, že situace se v krátké době nezlepší. Budou 
přijata nějaká opatření i u nás?  

p. Petřík -  připravují se zejména dlouhodobá opatření – bude probíhat masivní nábor 
nových strážníků MP a příslušníků PČR. V návrhu rozpočtu města Plzně se 
s navýšením stavu již počítá. Za služebnu Slovany – cílový stav je zvýšení 
počtu strážníků ze současných 25 na 35-40 kolegů. Nábor bude rozložen do 
několika následujících let; 

 
 Usnesením č. 63/2015 zastupitelé vzali informace přednesené panem Petříkem na 
vědomí všemi hlasy.  Poté velitel Městské policie Plzeň, služebny Slovany, jednání 
zastupitelstva opustil.  
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 6.  EAP/4 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – září 2015  
 
 Místostarosta MO P2 p. Andrlík předložil rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za 
leden – září 2015. Součástí materiálu byl i přehled rozpočtových opatření schválených RMO 
P2 a ZMO P2 k 30. 09. 2015. Příjmy byly plněny na 90,98 % a výdaje čerpány na 57,37 % 
k rozpočtu upravenému.   
 
Bc. Lokajíček - návrh byl kladně projednán ve Finančním výboru ZMO P2 dne 04. 11. 

2015, Finanční výbor doporučil materiál ke schválení;  
 
Ve 14:24 hodin přišel Ing. Náhlík, přítomno 25 zastupitelů. 
 
Mgr. Zíka -  na str. 8 v tabulkové části je položka 4216 – dotace na rekonstrukce panel. 

sídlišť. Všude jsou uvedeny nuly, již není možnost čerpání úvěrů na 
zateplení domů. Kolik domů už prošlo tímto procesem a jak vypadá splácení 
závazků, které z úvěrů vyplývají? 

Ing. Brousek -  městský obvod zajišťuje zateplení budov, které jsou svěřeny do našeho 
majetku. V letošním roce se zateplovaly mateřské školy, chybí už pouze 
jedna budova a dále budova KD Šeříková. Pokud jde o domy v soukromém 
vlastnictví, o tom nemáme přehled. Program na zateplování městského 
majetku už bohužel skončil;   

 
 Materiál byl kladně projednán i v Radě městského obvodu. Ani zastupitelé k němu 
neměli další dotazy a usnesením č. 64/2015 schválili rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – 
Slovany za leden – září 2015 takto: pro 25, proti 0, zdrželo se 0.   
 
 
 7.  EAP/2 Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2015 
 
 Následoval návrh rozpočtového opatření č. 8 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – 
Slovany roku 2015. Jednalo se např. o navýšení podílu na daních, navýšení nespecifikované 
rezervy a přijetí účelové dotace od KU na podporu JSDH, na podporu polytechnického 
vzdělávání v 2. MŠ Plzeň, U Hvězdárny 26 a 89. MŠ Plzeň, Habrová 8 . Odbor MaI požádal   
o navýšení výdajů za účelem instalace videovrátníku  u 51. MŠ Plzeň, Částkova 6, na opravy 
v mateřských školách a na dokončovací práce na nově vybudovaném parkovišti na 
Božkovském ostrově. Celkový objem rozpočtového opatření činil 1.272 tis. Kč. 
 
 K návrhu nebyly dotazy, usnesením č. 65/2015 zastupitelé schválili předložený návrh 
rozpočtového opatření jednomyslně.  
 
 
 8.  EAP/1 Schválení účetního odpisu nedokončených investic MO P2 (rozhodnutí 

o nedokončení investic) 
 
  Dále byl předložen návrh na účetní odpis nedokončených investic MO P2. Na základě 
neoficiálního doporučení z předchozích auditů hospodaření města Plzně je žádoucí vyřadit 
z účetní evidence MO P2 starší projektové dokumentace, které dosud nebyly realizovány. 
Z finančního pohledu se jedná o zmařené investice. Odbor MaI zpracoval soupis projektových 
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dokumentací, které navrhuje k vyřazení z účetní evidence. Celkem se jedná o 15 PD 
v hodnotě 2.143.488,80 Kč.  
 
p. Andrlík  -   nejedná se o fyzické vyřazení PD, ale pouze o účetní operaci, kdy se 

majetek MO sníží o hodnotu pořízených a nerealizovaných projektových 
dokumentací. Ty budou nadále archivovány a v případě potřeby je bude 
možno využít (po zpracování příslušných aktualizací);  

 
Mgr. Zíka -  co je důvodem jejich vyřazení? 
Ing. Němec -  důvod je čistě praktický – aby se na účtu stále nenavyšovala částka 

nedokončených investic. Projektové dokumentace nadále zůstanou v archivu 
pro případ dalšího využití; 

 
Mgr. Zíka -  dle jeho názoru se některé PD vůbec nemusely dělat; 
Ing. Aschenbrenner – projektové dokumentace byly zpracovány jako příprava pro možné 

podání žádostí o dotace; 
Ing. Náhlík -  na městě se tímto způsobem odepisují nevyužité projektové dokumentace 

každých 10 let. PD se nevyhodí, ale až bude vypsán dotační titul, na který 
by šly využít, provede se jejich aktualizace a použijí se znovu; 

 
  K předloženému návrhu nebyly další připomínky, usnesení č. 66/2015 ve výše uvedené 
záležitosti zastupitelé schválili takto: pro 22, proti 0, zdržel se 1, 2 zastupitelé nehlasovali. 
 
 
 9.  EAP/3 Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2016, rozpočtový výhled 

na roky 2017-2019   
 
 Místostarosta MO P2 p. Andrlík předložil návrh rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 
2016 a rozpočtový výhled sestavený na roky 2017-2019. Rozpočet byl navržen takto: 
- objem příjmů v MO P2 v daném roce v celkové výši  12.599 tis. Kč 
- objem výdajů MO P2 v daném roce v celkové výši 106.081 tis. Kč 
- financování MO P2, které tvoří použití účelových fondů MO 
 a jejich tvorbu a dále převody finančních prostředků v rámci 
 finančního vztahu rozpočtu města k MO, v celkové výši 93.482 tis. Kč 
 
Návrh rozpočtu 2016, včetně rozpočtového výhledu 2017-2019, byl zveřejněn na úřední desce 
ode dne 13. 11. 2015 do 01. 12. 2015. Materiál byl předem kladně projednán ve Finančním 
výboru ZMO P2 i v Radě městského obvodu.  
 
Bc. Lokajíček - rozpočet je o něco nižší než v předchozích letech, zejména s ohledem na 

snížení nákladů na nakládání s odpady. Finanční prostředky na investice 
v mateřských školách se budou zapojovat v průběhu roku rozpočtovým 
opatřením;  

 
RSDr. Ing. Kvit – na minulém zasedání zastupitelstva hovořil pan Jůzek, velitel JSDH 

Koterov, o nedostatcích, se kterými se hasiči potýkají. V rozpočtu nevidí 
v této věci žádný návrh, uvažuje se o nějaké rekonstrukci? 

Ing. Aschenbrenner – dlouhodobě se připravuje rekonstrukce zbrojnice v Koterově, nyní se 
čeká na vypsání vhodného dotačního programu; 
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 Jiné dotazy k materiálu nebyly, zastupitelé jednomyslně přijali usnesení č. 67/2015, 
kterým schválili návrh rozpočtu na rok 2016, včetně závazných ukazatelů, dále předložený 
výhled na období 2017-2019 a způsob financování akce Obnova Jiráskovo náměstí v letech 
2016-2023.   
 
 
 10.  SSD/1 Projednání návrhu Územního plánu Plzeň   
 
 Místostarosta PhDr. Fluxa předložil materiál ve věci návrhu Územního plánu Plzeň. 
Jeho pořizovatelem je Odbor stavebně správní MMP a zpracovatelem Útvar koncepce a 
rozvoje města Plzně. Důvodem pro pořízení nového územního plánu je změna v legislativě, 
kdy v zákoně č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění 
(stavební zákon), vyplývá povinnost pořídit nový územní plán do konce roku 2020. Návrh 
Územního plánu Plzeň byl zpracován na základě zadání, které schválilo ZMP usnesením        
č. 114 ze dne 22. 03. 2012.  
Koncepce rozvoje obvodu Slovany se ve své podstatě vůbec nemění. Plochy rozvojových 
nebo přestavbových území zůstávají ve stejném rozsahu, jako ve stávajícím územním plánu, 
tzn., že nejsou redukována ani přidávána žádá nová rozvojová území. Dochází pouze k velmi 
drobným změnám, např.: 
- úprava hranice lokalit, resp. vymezení zeleně, dle nových katastrálních map 
- redukce ploch dráhy na základě stanoviska ČD a.s. ve Výrobním území Božkov 
- úprava obchvatu Božkova vycházející z připomínky dotčeného orgánu (Ministerstva 

kultury ČR a Odboru kultury KÚPK) 
- úprava velikosti rekreačních objektů 
 
PhDr. Fluxa - na ÚMO P2 proběhl seminář ve věci projednání návrhu územního plánu za 

účasti členů Komise pro rozvoj obvodu a investiční činnost a zastupitelů 
městského obvodu dne 19. 10. 2015. Z diskuse při projednávání vyplynul 
požadavek na prověření možnosti vytvoření rezervních rozvojových ploch 
v území lokality Božkov. Tento požadavek byl již zapracován do návrhu 
usnesení pro jednání RMO P2 dne 04. 11. 2015, který byl usnesením rady   
č. 188/2015 odsouhlasen. V tomto smyslu byl předložen i materiál pro 
jednání zastupitelstva; 

 
Na jednání ZMO P2 byli přizváni zástupci Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně, a to Ing. 
Irena Vostracká (ředitelka) a Ing. arch. Irena Králová (úsek územního plánování ÚKRmP). 
Přizvaní hosté podrobněji vysvětlili předložený návrh a odpověděli na dotazy zastupitelů. 
 
Ing. Vostracká – potvrzuje informaci pana místostarosty, že na MO Plzeň 2 – Slovany se 

žádné velké změny nedějí ani nepřipravuji;  
PhDr. Fluxa -  dne 10. 11. 2015 se zúčastnil celoměstského veřejného projednávání návrhu 

Územního plánu Plzeň. K území našeho obvodu nezazněl při projednávání 
vůbec žádný dotaz; 

 
Mgr. Zíka -  v lokalitě kasáren Slovany měl být umístěn park o výměře 2 ha. Uvažuje se 

o něm ještě? 
Ing. Vostracká - v návrhu územního plánu není konkrétní umístění parku vyznačeno, protože 

po schválení ÚP by se již park nemohl posunout jinam. Stále však je 
zachována podmínka, že park v této lokalitě bude;   
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 Protože nebyly další dotazy, hosté jednání zastupitelstva opustili ve 14:45 hodin. 
 
 Usnesením č. 68/2015 zastupitelé jednohlasně souhlasili s předloženým návrhem a 
současně uložili místostarostovi MO P2 PhDr. Fluxovi informovat o přijatém usnesení 
pořizovatele a zpracovatele návrhu Územního plánu Plzeň v termínu do 15. 12. 2015. 
 
 
 11.  KT/1 Název nově vznikající ulice v k. ú. Bručná 
 
 Starosta MO P2 Ing. Aschenbrenner předložil návrh týkající se potřeby pojmenování 
nově vznikající ulice v k. ú. Božkov, která začíná u ulice BUKSICKÁ a pokračuje přes 
pozemky 176/14, 176/13 a 176/12. Současně stavební úřad požádal o prodloužení ulic v k. ú. 
Bručná K ROZHRANÍ a K HŮRCE. Kancelář tajemníka požádala prostřednictvím 
Občanského sdružení Božkov občany Božkova, aby navrhli název nové ulice. Bylo doručeno 
devět návrhů, z nich občané upřednostnili „DUBNICKÁ“, „NAD BOŽKOVEM“, „NOVÁ“, 
„KRAJNÍ“ a „KRÁTKÁ“. Názvy „NOVÁ“, „KRAJNÍ“ a „KRÁTKÁ“ byly vyřazeny 
z důvodu, že tyto názvy již existují.   
 
 Návrh projednala Komise pro rozvoj obvodu a investiční činnost RMO P2, která 
jednohlasně doporučila Radě MO P2: 
- název nové ulice v k. ú. Božkov „DUBNICKÁ“ 
- prodloužení ulic v k. ú. Bručná „K ROZHRANÍ“ a „K HŮRCE“ 
S tímto návrhem následně Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany jednohlasně souhlasila.  
 
Ing. Aschenbrenner – název ulice „DUBNICKÁ“ je odvozen od středověké osady Dubnice, 

která se nacházela v těchto místech; 
 
 Usnesení č. 69/2015 v této záležitosti zastupitelé přijali jednohlasně, bez rozpravy.   
 
 
 12.  TAJ/2 Novela Statutu města     
 
  Následoval návrh novely Statutu města. Předkládaná novela reaguje na změnu 
legislativy. Dne 17. 09. 2015 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona 
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kterou se mimo jiné mění kompetence obcí na 
úseku výkonu přenesené působnosti. S ohledem na stávající znění Statutu města bude mít 
novela dopad na dělbu kompetencí mezi orgány celoměstské a orgány městských obvodů. 
Pokud by k novele Statutu města nedošlo, úřady městských obvodů by nebyly příslušné 
k řízení o přestupcích a správních deliktech podle zákona o pozemních komunikacích a 
nebyly by příslušné jako silniční správní úřady ve věcech účelových komunikací. Novela 
zákona by měla nabýt účinnosti 31. 12. 2015. Smyslem navrhované změny Statutu města je 
zachování stávajícího stavu po 1. lednu 2016. Návrh byl předem kladně projednán v Radě 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. 
 
 Zastupitelé k návrhu neměli připomínky, usnesením č. 70/2015 jednomyslně souhlasili 
s návrhem změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, 
v pozdějším znění a současně doporučili Zastupitelstvu města Plzně novelu statutu ke 
schválení.  
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 13.  TAJ/3 Plán jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na rok 

2016  
 
 Starosta MO dále předložil návrh plánu jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 
2 – Slovany na rok 2016. Celkem je plánováno 5 řádných jednání zastupitelstva. Navržený 
rámcový program jednotlivých jednání bude vždy přizpůsoben aktuálním požadavkům. 
 
Ing. Aschenbrenner – na základě požadavku z jednání předsedů klubů zastupitelů budou na 

program jednání dne 26. 01. 2016 zařazeny ještě tyto informativní zprávy: 
   IZ o současném stavu a případném výhledu ve věci: 
    - Výstavba a zprovoznění Spalovny v Chotíkově 
    - Budoucí provozování Vodárny Plzeň – investiční záměry 
    - Stav „kauzy“ Amadeus – Korzo na Americké tř.  
 
Mgr. Zíka -  navrhuje na jednání ZMO P2 dne 26. 01. 2016 předložit ještě informativní 

zprávu o docházce členů ZMO P2 a členů výborů ZMO P2 na jednání; 
 
RSDr. Ing. Kvit – program jednání ZMO P2 dne 21. 06. 2015 navrhuje doplnit o informativní 

zprávu ve věci zhodnocení provozu KD Šeříková včetně dalších záměrů po 
rekonstrukci velkého sálu; 

    Dále upozorňuje, že na webu MO P2 není zveřejněn nový sazebník nájmů 
v KD Šeříková; 

 
Ing. Náhlík -   na červnové jednání ZMO P2 ještě doporučuje předložit informativní zprávu 

o organizaci veřejné dopravy v souvislosti s uzavřením prostoru u Hlavního 
nádraží ČD + přizvat zástupce Technických úřadů MMP. Bude se jednat      
o dlouhodobou akci, při které bude údajně v provozu pouze 1 tramvajový 
pás; 

 
Ing. Aschenbrener – s výše uvedeným doplněním programu ZMO P2 souhlasí, sazebník 

nájmů v KDŠ bude na webu neprodleně vyvěšen; 
 
 Zastupitelé neměli k doplňujícím návrhům připomínky, usnesením č. 71/2015 schválili 
upravený plán jednání ZMO Plzeň 2 – Slovany na rok 2016 jednomyslně.  
 
 
14. – 18. TAJ/4 Projednání informativních zpráv na 8. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany 
 
 Následovalo projednání informativních zpráv:  
 
a) MAI/1: Akce probíhající v roce 2015 – dotace z mimorozpočtových zdrojů 
 
 Informativní zprávu zastupitelé vzali na vědomí usnesením č. 72/2015 23 hlasy,            
2 zastupitelé nehlasovali. 
 
 
Ve 14:52 hodin odešel JUDr. Novák, přítomno 24 zastupitelů. 
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b) ŽP/1: Činnost společnosti Čistá Plzeň s. r. o. 
 
Mgr. Zíka -  žádá informaci o situaci ve Spalovně Chotíkov; 
p. Andrlík -  v jednom z předchozích bodů již bylo odhlasováno, že informativní zpráva 

v této záležitosti bude předložena na jednání ZMO P2 dne 26. 01. 2016; 
 
 K návrhu nebyly jiné připomínky, usnesení č. 73/2015 v této věci zastupitelé přijali 
všemi hlasy.  
 
 
c) EAP/5: Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období             

10-11/2015 
 
 Usnesením č. 74/2015 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí bez rozpravy      
jednohlasně, tj. 24 hlasy.  
 
 
d) TAJ/5: Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

10-11/2015 
 
 Usnesením č. 75/2015 zastupitelé vzali předloženou informativní zprávu na vědomí 
jednomyslně.  
 
 
 18. a) TAJ/7 Změna ve složení Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany   
 
 Předseda KV ZMO P2 dále předložil návrh týkající se změny ve složení Kontrolního 
výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany. Člen KV pan Martin Vít (TOP 09) požádal dne 24. 11. 2015 
o odvolání z uvedené funkce. Zastupitelský klub TOP 09 navrhuje zvolit novým členem 
Kontrolního výboru ZMO P2 pana MUDr. Martina Chomáta. Protože MUDr. Chomát nebyl 
na zasedání zastupitelstva přítomen, zaslal písemný souhlas se svojí kandidaturou. 
 
 Na minulém zasedání ZMO P2 dne 22. 09. 2015 byla na základě vlastní žádosti 
odvolána paní Ing. Bc. Lenka Lodrová (KDU-ČSL) z funkce místopředsedkyně i členky 
Kontrolního výboru. Proto byl nyní předložen návrh na volbu nového místopředsedy, a to 
stávajícího člena KV pana RSDr. Ing. Karla Kvita.  
 
 K návrhům nebyly připomínky, usnesení č. 76/2015 v této záležitosti zastupitelé přijali 
všemi hlasy.  
 
 
 18. b) TAJ/8 Plán činnosti Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany na rok 2016 
 
 Následoval návrh plánu činnosti Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany na rok 
2016. Je navrženo 10 řádných jednání, která se budou konat vždy od 15 hodin v zasedací 
místnosti č. 101, v budově ÚMO P2. V plánu činnosti jsou uvedeny jak stálé úkoly, tak i 
návrh rámcové kontrolní činnosti pro jednotlivá jednání.  
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Plán činnosti byl odsouhlasen na jednání Kontrolního výboru ZMO P2 dne 23. 11. 2015, 
usnesením č. 4/2015 a jeho znění bylo přílohou informativní zprávy o činnosti Kontrolního 
výboru ZMO P2 za období 10-11/2015 (mat. TAJ/5). 
 
 K předloženému návrhu nebyly dotazy, usnesením č. 77/2015 zastupitelé jednohlasně 
schválili plán činnosti KV ZMO P2 na rok 2016, pověřili jej k provádění příslušné kontrolní 
činnosti a současně uložili předsedovi KV ZMO P2 předložit plán konkrétních kontrol na       
I. pololetí 2016 na lednovém jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. 
 
 
 19.  TAJ/6 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období      

od 10. 09. 2015 do 18. 11. 2015 
 
 Další materiál předložený předsedou Kontrolního výboru ZMO P2 se týkal plnění 
usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 10. 09. 2015 do   
18. 11. 2015. Ve sledovaném období bylo splněno 10 úkolů, 9 úkolů má delší termín plnění,     
proto zůstávají nadále ve sledování. V jednom případě je žádáno o prodloužení termínu 
plnění, jedná se o usnesení ve věci zpracování projektu Malostranských jezírek.  
 
RSDr. Ing. Kvit – jedná se již o třetí žádost o prodloužení stejného úkolu. Jaký je důvod? 
PhDr. Fluxa -  jak je uvedeno v důvodové zprávě k tomuto materiálu, pan Helus dosud 

nepředložil stanoviska všech dotčených orgánů. Koordinační situace z února 
2015 je stále předmětem diskusí s městem a navíc pan Helus přišel s další 
variantou řešení. Vzhledem k těmto skutečnostem, bude na prosincovém 
jednání Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany předložen materiál ve 
věci dalšího řešení této problematiky; 

 
 K materiálu nebyly jiné dotazy, usnesením č. 78/2015 zastupitelé předložený návrh 
schválili jednohlasně.  
 
 
 20.   Různé  
 
Mgr. Zíka -  v tisku si přečetl zprávu p. primátora o tom, jak se řeší situace s bezdomovci 

v Plzni. Nesouhlasí s tím, aby se město zbavilo bezdomovců tím, že je 
přesune na obvody; 

  Dále upozorňuje, že na schodišti v budově Hlavního nádraží ČD posedávají 
studenti, je špatný průchod; 

Ing. Aschenbrenner – ve věci bezdomovectví doporučuje, aby se sjednotil postup všech 
přestupkových komisí, působících na území města Plzně, v této záležitosti. 
Řešení situace na Hlavním nádraží je v kompetenci Městské policie; 

 
 
 
 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto p. starosta poděkoval všem přítomným za 
účast a zasedání zastupitelstva ukončil v 15:05 hodin. 
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 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 62/2015 až 78/2015 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 08. 12. 2015                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 


