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Z á p i s 
 

z 1. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany  
ze dne 25.01.2011 

___________________________________________________________________________ 
 
Program: 
 
 1. Zahájení 
 2. Volba návrhové komise 
 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 
 4. Informace o činnosti Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany a orgánů města Plzně 

od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 
 5. Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany (vyjma MŠ) na rok 2011 
 6. Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany v budovách mateřských škol na rok 

2011 
 7. Návrh nové vyhlášky o stanovení koeficientu daně z nemovitosti pro rok 2012 
 8. Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva  
 9. Projednání informativních zpráv:  
  a) Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany (vyjma MŠ) za rok 2010 
  b) Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany v budovách mateřských 

škol za rok 2010 
  c) Rekapitulace výstavby kanalizace v ulici Ve Višňovce 
  d) Rozsah prací v 5. MŠ, Zelenohorská 25, v souvislosti s rekonstrukcí bytu na třídu 

mateřské školy pro 12 dětí 
  e) Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2010 – RO 

č. 15/2010 
  f) Umístění provozoven výherních hracích přístrojů a ostatních herních zařízení v MO 

Plzeň 2 – Slovany a řešení problematiky VHP 
  g) Příprava rekonstrukce náměstí Milady Horákové 
  h) Průběh I. etapy rekonstrukce Mikulášského náměstí 
  i) Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2010 – RO 

č. 13/2010, 14/2010 a účelové vázání finančních prostředků ve FRR pro rok 2011 
(oblast životního prostředí) 

  j) Komplexní územní studie „Revitalizace nábřeží plzeňských řek – I. Úslava“ v rámci 
projektu REURIS 

  k) Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 12/2010 – 01/2011 
 10. Různé  
 11. Závěr   
 
ad 1. – 3. 
 1. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany v roce 2011 zahájil starosta MO Ing. 
Aschenbrenner ve 14:00 hodin za přítomnosti 25 zastupitelů.  
 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“, poté byl program 
jednání schválen jednohlasně.   
 Do návrhové komise byli všemi hlasy zvoleni: Ing. Sova, p. Uhrin, Mgr. Janouškovec. 
Ověřovateli zápisu byli stanoveni: p. Andrlík, p. Krs.  
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ad 4. 
 Starosta MO 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.  
 Zastupitelé neměli k tomuto bodu jednání žádné připomínky a usnesení č. 1/2011 přijali 
jednohlasně, bez rozpravy. 
 
 Ve 14:10 hodin přišel p. Anton, přítomno 26 zastupitelů. 
 
ad 5. 
 Ing. Aschenbrenner seznámil přítomné s návrhem plánu investiční výstavby MO Plzeň 2 
– Slovany (vyjma MŠ) na rok 2011. Ve schváleném rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 
2011 jsou pro investiční výstavbu obvodu určeny finanční prostředky ve výši 1,61 mil. Kč. 
Z těchto prostředků musí být v první řadě uhrazeny stavby a práce zahájené či objednané 
v roce 2010 v celkovém objemu 0,809 mil. Kč. Zbylá částka, tj. 0,801 mil. Kč, se použije na 
další stavby připravené k realizaci v případě, že se podaří v průběhu roku zajistit na jejich 
financování dostatečné prostředky. K realizaci jsou připraveny akce v řádech několika desítek 
milionů korun.  
 Materiál byl předem kladně projednán v Komisi pro rozvoj obvodu a investiční činnost 
a v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Ze seznamu staveb připravených k realizaci 
jsou navrženy dvě prioritní akce, a to: 
1. odpočinkové místo Božkovský ostrov – in-line dráha 
2. rekonstrukce stálé scény ve Chvojkových lomech  
 
Mgr. Zíka -  domnívá se, že prioritou by měly být chodníky v Božkově. Doporučuje do 

popředí v plánu zařadit vyřešení dopravní situace v Božkově; 
Ing. Aschenbrenner – na tuto akci nemáme finanční prostředky. Božkovský ostrov je v plánu 

uveden na 1. místě proto, že výstavba in-line dráhy musí předcházet stavbě 
pěších cest na Božkovském ostrově, na kterou byla podána žádost o dotaci; 

   
p. Mařík –  v případě dostatku finančních prostředků budou realizovány přednostně akce 

uvedené na 1. a 2. místě, čili zeleň na Božkovském ostrově bude mít 
přednost před ostatními akcemi, např. vnitrobloky; 

Ing. Brousek –  Městský obvod má požádáno o dotaci z 11. výzvy ROP Jihozápad na akci 
„odpočinkové místo Božkovský ostrov – stezka pro pěší“. V březnu se 
rozhodne, zda dotaci získáme, je naděje, že budeme úspěšní. Pěší stezky 
vedou vně in-line dráhy, proto je třeba in-line dráhu realizovat v předstihu. 
Rovněž je podána žádost o dotaci na revitalizaci zeleně na Božkovském 
ostrově, realizace se předpokládá v roce 2012. Pokud dotaci nezískáme, je 
možné akci z plánu investiční výstavby v březnu vyřadit; 

Ing. Sova -  nechce žádnou akci z plánu vyřazovat, ale všechny navrhované akce mohly 
být v plánu uvedeny bez pořadových čísel; 

 
 Žádný ze zastupitelů nepředložil návrh na změnu usnesení, proto následovalo hlasování 
o předloženém návrhu – pro 18, proti 0, zdrželo se 8. Usnesení č. 2/2011 zastupitelé schválili 
18 hlasy.  
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ad 6. 
 Následující materiál se týkal plánu investiční výstavby v budovách mateřských škol na 
rok 2011. Ve schváleném rozpočtu je na investice do budov mateřských škol určena částka 
3,192 mil. Kč. Předložený plán je rozdělen do tří částí:  
A. Stavby či práce zahájené či objednané v roce 2010 – dokončení rekonstrukce bytu 

v budově 5. MŠ, Zelenohorská 25; 
B. Stavby nově zahajované v roce 2011 – III. etapa zateplení budovy 25. MŠ, Ruská 83; 
C. Další stavby připravené k realizaci v roce 2011 (finančně nezajištěné) – klimatizace ve 

21. MŠ + 38. MŠ + 51. MŠ, projektová dokumentace na mateřskou školu se sportovním 
zaměřením a projektové dokumentace na zateplení budov 89. MŠ, 23. MŠ a 51. MŠ; 

  
 Také tento materiál byl kladně projednán v Radě městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany. Ani zastupitelé k němu neměli připomínky a usnesením č. 3/2011 plán investiční 
výstavby MO Plzeň 2 – Slovany v budovách mateřských škol na rok 2011 schválili  
jednohlasně. 
 
ad 7. 
 Starosta MO seznámil zastupitele s dopisem náměstka primátora města Plzně p. Martina 
Zrzaveckého ve věci přípravy nové vyhlášky o stanovení koeficientů daně z nemovitosti 
platné pro rok 2012. Vyhláška bude schválena v I. pololetí 2011. Oproti předchozím letům 
nedošlo na území MO Plzeň 2 – Slovany ke změně, která by opravňovala ke zvýšení 
koeficientu pro danou lokalitu (tj. zprovoznění – kolaudace nově vybudované kanalizace či 
vodovodu v území, kde tyto inženýrské sítě doposud chyběly). Dále je třeba se vyjádřit 
k možnosti navržení stanovení místního koeficientu, tj. násobení daňové povinnosti 
poplatníka dvakrát až pětkrát nad stávající úroveň. Magistrát města Plzně i ostatní městské 
obvody však s využitím této možnosti nepočítají.  
 Usnesením č. 4/2011 zastupitelé jednomyslně souhlasili se záměrem neprovádět žádné 
úpravy koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti na území MO P2 a se záměrem 
nenavrhovat stanovení místního koeficientu při přípravě nové vyhlášky pro rok 2012. 
 
ad 8. 
 Tajemnice ÚMO Plzeň 2 – Slovany předložila návrh na stanovení odměn za výkon 
funkce neuvolněným členům zastupitelstva v souladu se zákonem o obcích č. 128/2000 Sb., 
v platném znění a následným nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměňování za výkon funkce 
členům zastupitelstev v závislosti na druhu vykonávané funkce. Výše odměn již byla 
stanovena usnesením ZMO P2 č. 42/2010 ze dne 29.11.2010, s účinností od 01.01.2011 však 
dochází ke snížení částek o 5 % mimo odměny pro neuvolněnou místostarostku.  
Ing. Sova - navrhuje snížení všech odměn, tedy i částky pro neuvolněnou místostarostku; 
Mgr. Zíka -  navrhuje snížení veškerých odměn o 10 %; 
 Dle Jednacího řádu ZMO Plzeň 2 – Slovany se nejdříve hlasuje o posledním návrhu. 
Hlasování o návrhu Mgr. Zíky: pro 4, proti 15, zdrželo se 7 – návrh nebyl přijat.  
Hlasování o návrhu Ing. Sovy:  pro 10, proti 14, zdrželi se 2 – návrh nebyl přijat.  
Hlasování o původně předloženém návrhu: pro 16, proti 0, zdrželo se 10 – návrh byl přijat. 
Usnesení č. 5/2011 zastupitelé přijali 16 hlasy. 
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ad 9. 
 Následovalo projednání informativních zpráv: 
a) Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany (vyjma MŠ) za rok 2010; 
 
 
b) Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany v budovách mateřských škol za 

rok 2010; 
 
c) Rekapitulace výstavby kanalizace v ulici Ve Višňovce; 
 
d) Rozsah prací v 5. MŠ, Zelenohorská 25, v souvislosti s rekonstrukcí bytu na třídu 

mateřské školy pro 12 dětí; 
 
e) Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2010 – RO        

č. 15/2010; 
 
f) Umístění provozoven výherních hracích přístrojů a ostatních herních zařízení v MO 

Plzeň 2 – Slovany a řešení problematiky VHP; 
 
g) Příprava rekonstrukce náměstí Milady Horákové; 
 Mgr. Fluxa – jedná se o městskou investici, která je zatím ve fázi studie. Zpracování  

dalších stupňů bude záviset na prioritách města Plzně. Nedochází 
k zásahu do zeleně. 

 Ing. Sova -  kdy a kým byla tato studie schválena?  
 Mgr. Fluxa -  studii zadal Útvar koncepce a rozvoje města Plzně v roce 2009. 

Předložená zpráva rekapituluje současný stav této akce; 
Ing. Brousek – o rekonstrukci náměstí Milady Horákové se jedná minimálně 10 let. 

Navrhovaný úhel křižovatky Malostranská – nám. M. Horákové – 
Slovanská alej nejdříve nevyhovoval policii, pak město dostalo výjimku, 
ale byl další problém se zastávkami tramvaje. Nyní došlo k dohodě 
s majitelem pozemku, křižovatka se změnila na pravoúhlou. Předpokládá 
se prodloužení tramvajové tratě do ul. Jasmínová a do bývalých kasáren 
Slovany. To se však bude řešit až v dalších stupních projektové 
dokumentace. Studii jsme dostali od města, nebyla zatím projednána ani 
v Komisi pro rozvoj obvodu a investiční činnost RMO P2;  

Ing. Sova -  na základě jakého rozhodnutí bylo zadáno zpracování PD? 
Mgr. Fluxa -  ÚKRmP zadal zatím pouze tuto studii; 
 
p. Pokora -  tlumočí nespokojenost občanů se stavem komunikací na náměstí Milady 

Horákové – v komunikaci jsou velké díry. Žádá, aby byla upozorněna 
Správa veřejného statku města Plzně a zajištěna oprava; 

Mgr. Fluxa -  v letošním roce dojde k rekonstrukci tramvajových oblouků na náměstí 
Milady Horákové; 

 
 Ve 14:30 hodin přišel Ing. Náhlík, přítomno 27 zastupitelů. 
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h) Průběh I. etapy rekonstrukce Mikulášského náměstí; 
 
i) Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2010 – RO       

č. 13/2010, 14/2010 a účelové vázání finančních prostředků ve FRR pro rok 2011 
(oblast životního prostředí); 

 
j) Komplexní územní studie „Revitalizace nábřeží plzeňský řek – I. Úslava“ v rámci 

projektu REURIS; 
 Mgr. Zíka – upozorňuje, že tůně je umístěna v podstatě pod černou skládkou. Než se 

začne akce realizovat, je třeba skládku vyřešit;  
 
k) Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany; 
 
Všechny informativní zprávy vzali zastupitelé na vědomí usnesením č. 6/2011 jednomyslně. 
 
 
ad 10. - různé 
Mgr. Zíka – od letošního roku má z peněz EU probíhat vzdělávání v oblasti výpočetní 

techniky pro starší ročníky. Jsou známy nějaké podrobnosti? 
Ing. Aschenbrenner -  je to nová informace, která bude ověřena na MMP; 
 
Mgr. Zíka - firma Galerie Dvořák je údajně v insolvenci, neměl by se změnit název 

obchodního centra? 
Ing. Aschenbrenner - název netvořil městský obvod, ale přímo tato firma. Obchodní centrum 

je jejich majetkem, MO v tomto případě nemůže nijak zasahovat; 
 
Mgr. Zíka – v E centru v Guldenerově ulici bylo zákaznické centrum, kde byla 

možnost platit elektřinu, plyn a vodu na jednom místě. Z jakého důvodu 
bylo zrušeno?   

Ing. Aschenbrenner - nemůžeme odpovídat za firmu, ale ověříme současný stav;  
 
 
ad 11. 
 Závěrem starosta MO poděkoval přítomným za účast a v 15:00 hodin zasedání ukončil.   
 
 
 
 
 Usnesení č. 1/2011 až 6/2011 jsou přílohou tohoto zápisu. 
 
 
 
 
Zahájení: 14:00 hodin 
Ukončení: 15:00 hodin 
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Přítomni: Roman Andrlík, Lukáš Anton, Ing. Lumír Aschenbrenner, Jarmila Beránková, 

DiS., Mgr. Jan Fluxa, Jan Hlaváček, PhDr. Miroslav Hus, Mgr. Pavel 
Janouškovec, Bc. Jan Kalián, Václav Krs, Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž,       
RSDr. Ing. Karel Kvit, Bc. Gabriela Levorová, Bc. Vlastimil Lokajíček, 
Vladislav Mařík, Ing. Petr Náhlík, Ing. et Ing. Miloš Nový, Pavel Pokora,  
Irena Rottová, Václav Seitz M.Sc., Ing. Petr Sova, David Šlouf, Eva Trůková, 
Ing. Michal Uhlíř, Ladislav Uhrin, Martin Vít, Mgr. Petr Zíka; 

 
 
 
 
 
 
…………………………………..                              ………………………………… 
       Ing. Lumír Aschenbrenner                                            Mgr. Jan Fluxa  
     starosta MO Plzeň 2 – Slovany                            1. místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany 
 
 
Ověřili: 
 
 
 
 
 
……………………………………                           ………………………………… 
             Roman Andrlík                                                             Václav Krs       
     člen ZMO Plzeň 2 – Slovany                                       člen ZMO Plzeň 2 - Slovany 
 
 
 
V Plzni dne 27. ledna 2011 
Zpracovala: Jana Rusinová 


