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Z á p i s 
 

z 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany  
ze dne 29.03.2011 

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

posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 
 5. Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – prosinec 2010 
 6. Finanční vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2010  
 7. Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za období roku 2010 
 8. Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2010         

a rozpočet účelových fondů na rok 2011 
 9. Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2011 
 10. Změna ve složení Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany 
 11. Připomínkování návrhů novel obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích  
 12. Žádost o zrušení půjčky z Fondu rozvoje bydlení 
 13. Pravidla pro poskytování pomoci při řešení krizových situací a mimořádných událostí 
 14. Projednání informativních zpráv:  
  a) Žádost SVJ náměstí Generála Píky 1-7 o rekonstrukci komunikace – „anglické 

dvorky“; 
  b) Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií Plzeň, služebnou Slovany     

a Policií ČR, obvodním oddělením Plzeň 2, v roce 2010; 
  c) Činnost JSDH a SDH působících v MO Plzeň 2 – Slovany v roce 2010; 
  d) Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany;  
  e) Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany;  
 15. Plnění úkolů z usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany; 
 16. Různé  
 17. Závěr   
 
ad 1. – 3. 
 2. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany v roce 2011 zahájil starosta MO Ing. 
Aschenbrenner ve 14:00 hodin za přítomnosti 26 zastupitelů, Ing. Uhlíř byl z jednání 
omluven. 
 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“, poté byl program 
jednání schválen jednohlasně.   
 Jednáním z bodů programu jednání byla „Změna ve složení Finančního výboru ZMO 
Plzeň 2 – Slovany“ (z důvodu rezignace stávajícího člena je navržena volba nového člena FV 
ZMO P2). V souladu s Volebním řádem pro volby konané Zastupitelstvem městského obvodu 
Plzeň 2 – Slovany se volba provádí tajně. Proto bylo třeba zvolit volební komisi. Poslanecké 
kluby předložily tyto návrhy na členy volební komise: 
klub ČSSD – p. Anton 
klub KSČM – p. Krs 
klub KDU-ČSL – neměl návrh 
klub ODS – p. Kalián, pí Trůková 
klub TOP 09 a PVP – Doc. Dr. Ing. Kříž 
Navržené složení volební komise zastupitelé schválili všemi hlasy.  
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 Do návrhové komise byli jednomyslně zvoleni: Mgr. Janouškovec, RSDr. Ing. Kvit,     
p. Vít. Ověřovateli zápisu byli stanoveni: p. Andrlík, p. Krs. 
 
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.  
 
Diskuse zastupitelů: 
Ing. Sova -  k usnesení RMO P2 č. 45/2011 ze dne 16.03.2011 (použití Investičního 

fondu    89. MŠ, příspěvkové organizace, Habrová 8, Plzeň, na investiční 
výdaje) – proč byl vybrán dodavatel herního prvku s nejvyšší cenou? 

pí Rottová -  byl vybrán herní prvek ze dřeva, který splňoval příslušný bezpečnostní atest. 
Ostatní dodavatelé nabízeli méně kvalitní materiály bez předepsaného atestu. 

Ing. Sova -  žádá o zaslání informativní zprávy o výběru dodavatele herního prvku      
v 89. MŠ; 

Ing. Aschenbrenner – informativní zprávu zpracuje a odešle vedoucí odboru EaP; 
 
Ing. Sova – k usnesení RMO P2 č. 51/2011 ze dne 16.03.2011 (uzavření smlouvy 

s vybraným dodavatelem na údržbu a opravy dětských hřišť a městského 
mobiliáře a na práce s tím spojené na území MO P2) – jak byl proveden 
výběr dodavatele a na jakou částku bude uzavřena smlouva o dílo?  

Ing. Aschenbrenner – výběr byl proveden v souladu se Zásadami pro zadávání veřejných 
zakázek, která schválila RMO Plzeň 2 – Slovany; 

Ing. Klečková -  odbor ŽP rozepsal jednotlivé práce (např. oprava jedné lavičky) a firmy 
zaslaly své nabídky jednotkových cen. Následně se hodnotily jednotlivé 
položky a výsledkem byl výběr vítězné firmy; 

Ing. Sova -  žádá o zaslání informativní zprávy o výběru dodavatele uvedených prací; 
Ing. Aschenbrenner – informativní zprávu zpracuje a odešle vedoucí odboru ŽP;  
 
Ing. Náhlík - k usnesení ZMP č. 62 ze dne 03.03.2011 (schválení plánu akcí realizovaných 

v rámci věcného plnění nájmu společnosti VODÁRNA PLZEŇ  a.s. pro rok 
2011) – Plzeňská cesta je po investicích vodárny v katastrofálním stavu. Kdy 
bude zjednána náprava? Bude zahrnuto do investic v letošním roce? 

Ing. Aschenbrenner – v plánu investic na rok 2011 toto zahrnuto není. Bude vznesen dotaz na 
VODÁRNU PLZEŇ a.s., jak se bude situace řešit. Tato připomínka je dále 
podnětem pro činnost státního stavebního dozoru; 

 
Ing. Sova -  výkop pokračuje v Kostincově ulici. Zde je již položena zámková dlažba, ale 

předpokládá, že po prvním větším dešti dojde k jejímu propadu. Na čí vrub 
půjde oprava dlažby?  

Ing. Aschenbrenner – na zhotovitele této akce. Jedná se rovněž o investici vodárny z roku 
2010, bude zahrnuto k předešlému dotazu. Ing. Náhlík a Ing. Sova budou      
o reakci vodárny na své připomínky informováni; 

 
Bc. Lokajíček -  obdobná situace je i v Zelenohorské ulici, kde byla provedena přeložka 

vedení. Kdo přebírá záruku za převzaté práce a případný propad zámkové 
dlažby? 
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Ing. Aschenbrenner – ověříme, kdo byl zhotovitelem této akce a Bc. Lokajíček bude následně 
informován; 

 
Mgr. Zíka -  k usnesení RMP č. 58 ze dne 03.02.2011 (navýšení kapacit mateřských škol) 

– kdo rozhoduje o navýšení kapacity MŠ – město nebo obvod? 
pí Rottová -  navýšení kapacity musí odsouhlasit město, protože je zřizovatelem MŠ; 
 
Mgr. Zíka -  k usnesení RMP č. 147 ze dne 17.02.2011 (návrh úpravy komunikací v okolí 

bazénu Slovany) – byly úpravy projednány s okolními TJ? 
Ing. Aschenbrenner – se všemi byl záměr předjednán a i nadále se s nimi jedná, protože 

některé pozemky jsou v jejich vlastnictví; 
 
Mg. Zíka -  na základě čeho se hodnotí práce komisí RMO P2? V minulém volebním 

období jsme měli návaznost na městskou komisi (např. člen KŽP RMO P2 
byl i členem KŽP RMP), nyní návaznost chybí; 

Mgr. Fluxa -  do každého jednání RMO P2 jde vždy souhrn zápisů a přehled usnesení 
jednotlivých komisí. Složení městských komisí nemůžeme ovlivnit. Pokud 
z jednání obvodní komise vzejde návrh týkající se celého města, je 
prostřednictvím RMO na město předán;   

 
 Další dotazy k tomto bodu zastupitelé neměli, usnesení č. 7/2011 přijali jednohlasně. 
 
 
ad 5. 
 Předseda Finančního výboru ZMO P2 předložil rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – 
Slovany za leden – prosinec 2010. Součástí materiálu byl i přehled rozpočtových opatření 
schválených RMO P2 a ZMO P2 k 31.12.2010. Příjmy byly plněny na 102,75 % a výdaje 
čerpány na 84,75 % k rozpočtu upravenému. Celkový výsledek hospodaření za rok 2010 činí: 
příjmy – výdaje = - 12.702 tis. Kč (bez financování). Materiál byl předem projednán ve 
Finančním výboru ZMO P2 i v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.  
Mgr. Zíka –  u jednotlivých mateřských škol mu vychází různá výše nákladů na dítě. Platí 

všichni rodiče dětí v MŠ stejně? 
Ing. Němec -  výši příspěvku na školné, které hradí rodiče dětí v MŠ, vypočítávají ředitelky 

MŠ a je rozdílné, v rozmezí 360 – 500 Kč. Příspěvek závisí na tom, v jaké 
budově je školka umístěna, velkou roli hrají náklady na energie, zateplení 
budovy, atd. Mgr. Zíkovi bude zaslána podrobnější odpověď; 

 
Mgr. Janouškovec – na str. 20 materiálu je uveden přehled rozpočtových opatření 

k 31.12.2010. Poznáme z něj, že akce Koterov nebyla realizována? 
Ing. Müllerová - akce „rekonstrukce Koterovské návsi“ je uvedena na str. 12 v kapitálových 

výdajích – ř. č. 164. Přehled rozpočtových opatření je pouze jejich 
seznamem, zastupitelé jej dostávají pro informaci, protože některá RO 
schvaluje pouze rada; 

 
Ing. Sova -  u rozpočtových opatření není uvedeno jejich plnění. Je možno 

z předloženého materiálu zjistit, jak bylo RO naplněno? 
Ing. Müllerová - v tabulkách rozboru hospodaření je 1. sloupec „rozpočet schválený“               

a 2. sloupec „rozpočet upravený“. Provedená rozpočtová opatření jsou 
zahrnuta ve 2. sloupci.  V kapitálových výdajích na str. 12 jsou pak uvedeny 
jednotlivé investiční akce; 
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Ing. Náhlík - v případě nízkého plnění některých položek v rozboru hospodaření 

doporučuje tyto zvýraznit – zkreslují celkové plnění; 
  
 Následovalo hlasování o předloženém návrhu – usnesení č. 8/2011, kterým byl schválen 
rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – prosinec 2010, zastupitelé schválili 
všemi hlasy.  
 
ad 6. 
 Následující materiál se týkal finančního vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2010. 
Výsledek hospodaření byl vyvěšen na úřední desce ode dne 01.03.2011. Hospodaření MO 
Plzeň 2 – Slovany skončilo za rok 2010, po provedeném finančním vypořádání s MMP, 
přebytkem ve výši 8 929 782,32 Kč. Hospodaření 12-ti mateřských škol, příspěvkových 
organizací MO Plzeň 2 – Slovany, skončilo za rok 2010, po provedeném finančním 
vypořádání s MO P2, zlepšeným hospodářským výsledkem v celkové výši 837 185,01 Kč. 
Také tento materiál byl předem projednán Finančním výborem i Radou městského obvodu 
Plzeň 2 – Slovany.  
p. Mařík -  z materiálu vyplývá, že příjmy jsou oproti výdajům ve schodku 12 mil. Kč, 

ale celkový výsledek hospodaření MO P2 za rok 2010 je kladný. Žádá           
o vysvětlení. 

Ing. et Ing. Nový – rozpočet je vyrovnáván položkou „financování“ z města ve výši 54 mil. 
Kč; 

 
Ing. Náhlík - ZMO by mělo rozhodnout o vrácení dotace na akci „Koterov“ zpět městu 

Plzeň. Dřívějším usnesením zastupitelstva jsme peníze přijali, proto musíme 
rozhodnout o jejich vrácení; 

Ing. Aschenbrenner – postup, který je navržen v předloženém materiálu, byl předem 
konzultován a odsouhlasen ředitelkou Ekonomického úřadu MMP; 

Ing. Němec -  prostředky na akci „Koterov“ byly poskytnuty z fondu kofinancování 
účelově. ZMO P2 schválilo pouze rozpočtové opatření, kterým nám město 
převádělo tyto prostředky do našeho rozpočtu. Zpracuje informativní zprávu 
pro Ing. Náhlíka se zdůvodněním postupu při přijetí a vracení poskytnutých 
finančních prostředků na tuto akci;  

 
 Následovalo hlasování o předloženém návrhu: pro 19, proti 0, zdrželo se 7 zastupitelů. 
Usnesení č. 9/2011 zastupitelé přijali 19 hlasy. 
 
ad 7. 
 Zastupitelé obdrželi „na stůl“ zprávu auditorské firmy PKF AUDIT s.r.o., Karlova 48, 
Praha, o výsledku přezkoumání hospodaření města Plzně za období roku 2010. Ze zprávy 
vyplývá, že při přezkoumání hospodaření byly zjištěny chyby a nedostatky méně závažného 
charakteru, přičemž k těmto chybám a nedostatkům již byly v ověřovaném období nastaveny 
kontrolní mechanismy, které by měly zabránit jejich opakování v budoucnosti. V závěru 
zprávy je uvedeno, že lze souhlasit s celoročním hospodařením po provedených úpravách bez 
výhrad.  
Bc. Lokajíček - auditorská zpráva se týká hospodaření celého města Plzně. Doporučuje při 

příštím zpracování tohoto materiálu vyznačit, že připomínky se týkají MO 
P2; 

 Jiné dotazy k materiálu nebyly, usnesení č. 10/2011 bylo přijato jednohlasně.  
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ad 8. 
 Další materiál předložený předsedou Finančního výboru ZMO P2 se týkal stavu 
účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany roku 2010 a rozpočtu 
účelových fondů na rok 2011. Jednalo se o tyto fondy: 
- Fond rezerv a rozvoje  
 - stav po finančním vypořádání:  9 508 458,14 Kč 
 - rozpočet na rok 2011:  9 508 000,00 Kč  
 
- Sociální fond 
 - stav po finančním vypořádání: 1 008 399,43 Kč 
 - rozpočet na rok 2011: 2 513 000,00 Kč 
Použití obou fondů bylo navrženo v tabulce rozpočtového opatření RO č. 3/2011.  
Bc. Lokajíček -  součástí rozpočtového opatření je i příspěvek ve výši 250 tis. Kč na 

promítací zařízení pro o.s. Hrákula. Jedná se o koupi nebo pronájem? 
Ing. Aschenbrenner – finanční prostředky jsou na zakoupení promítacího zařízení. Pokud by 

občanské sdružení žádalo klasickou formou o grant, zastupitelstvo by žádost 
projednávalo až v červnu. Letošní rok festivalu Hrákula bude delší než 
obvykle. V termínu od 30.05. do 05.06. se bude promítat v Hradišti a dále od 
15.06. do 25.06. v loděnici pod papírnou. Příspěvek není určený na 
organizaci festivalu, ale pouze na nákup promítacího zařízení.  

 
p. Anton -  jakou formou se promítalo dříve? 
Ing. Aschenbrenner – ze starého promítacího zařízení, které bylo nainstalováno na vozidle 

V3S a muselo se převážet; 
 
Ing. Sova -  nebylo by vhodnější koupit zařízení do majetku MO a pronajímat je např. za 

symbolickou částku 1,- Kč? 
Ing. Aschenbrenner – není si jistý, zda je vhodné mít v majetku promítací zařízení. Pokud 

zastupitelstvo příspěvek schválí, o. s. Hrákula promítací zařízení zakoupí, ale 
bude možné je používat i na jiné akce, než je festival Hrákula, např. na akci 
„Dolek“. Výtěžek z těchto akcí jde vždy na dobročinné účely; 

 
p. Anton -  navrhuje do darovací smlouvy na příspěvek na promítací zařízení pro o. s. 

Hrákula zahrnout podmínku, aby umožnili jeho zapůjčení i jiným 
organizacím, např. MŠ; 

Ing. Aschenbrenner – souhlasí s tímto návrhem; 
 
Bc. Lokajíček -  nákup promítacího zařízení bude financovat pouze MO P2 nebo se na něm 

budou finančně podílet i jiné obce? 
Ing. Aschenbrenner – za jiné obce není oprávněn hovořit. Občanské sdružení Hrákula má 

sídlo na našem obvodě; 
 
Mgr. Janouškovec – jaký je výhled získání dalších finančních prostředků na realizaci 

Božkovského ostrova?  
Ing. Sova -  stejně jako Mgr. Janouškovec má obavy, zda Božkovský ostrov nebude 

neefektivní investice. Jak bude řešen náhon? Má informace, že došlo 
k zastavení jednání s majitelem; 
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Ing. Aschenbrenner – na realizaci Božkovského ostrova je požádáno o další dotace, dá se 
předpokládat, že žádostem bude vyhověno. Akce může fungovat i bez 
náhonu;  

 
Ing. Náhlík -  příspěvek pro o. s. Hrákula budeme schvalovat i formou daru? 
Ing. Müllerová - pokud zastupitelstvo přijme navrhované usnesení, vyjadřuje tím, že finanční 

prostředky na zmíněný účel chce poskytnout. Toto usnesení pak bude mít 
návaznost na darovací smlouvu; 

 
 Následovalo hlasování o předloženém materiálu - pro 21, proti 0, zdrželo se                   
5 zastupitelů. Usnesením č. 11/2011 zastupitelé 21 hlasy schválili stav účelových fondů po 
finančním vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany roku 2010 a rozpočet účelových fondů na rok 
2011.  
 
ad 9. 
 Dále se hovořilo o návrhu rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – 
Slovany roku 2011 – RO č. 2/2011. Jednalo se o navýšení dotací – dávek sociální pomoci 
(zejména na příspěvek na péči, hmotnou nouzi a zdravotně postižené), navýšení a změnu 
výdajů.   
 
Mgr. Janouškovec - co je nespecifikovaná rezerva? 
Ing. Aschenbrenner - nespecifikovaná rezerva ve výši 1.710 tis. Kč je uvedena v řádku č. 18. 

Tato rezerva byla vyčíslena v souladu s usnesením ZMO P2 č. 48/2010 ze 
dne 21.12.2010, kterým bylo Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 
uloženo přehodnotit výdajovou část rozpočtu pro rok 2011 s ohledem na 
rozpočtové priority nově zvoleného ZMO P2. Tyto finanční zdroje budou ve 
výši 50 tis. Kč použity ke krytí zvýšených výdajů na § 5512 (refundace platů 
– JSDH) a zbývající část ve výši 1.710 tis. Kč bude sloužit jako blíže 
nespecifikovaná rezerva na nerozpočtované nutné výdaje. Po předchozím 
projednání v příslušné komisi a radě bude pravděpodobně použita na 
investice; 

 
Ing. Náhlík -  má výhradu k částce 2 mil. Kč (řádek č. 16) na pokrytí zvýšených nákladů na 

sběr komunálního odpadu v okrajových částech obvodu. O této problematice 
se hovořilo i na Finančním výboru. Společenství vlastníků jednotek mají 
uzavřené smlouvy na odvoz popelnic a úklid kontejnerových stání. Dává 
protinávrh – 1,5 mil. Kč z této položky přidat do nespecifikované rezervy; 

p. Šlouf -  na každém jednání Kontrolního výboru se řeší stížnosti občanů na 
nedostatečný úklid u kontejnerových stání. Proto se domnívá, že částka 2 mil 
Kč je adekvátní. 

p. Pokora -  nepořádek u kontejnerů je důkazem toho, že máme neuvědomělé občany – 
do komunálního odpadu nepatří objemný odpad, např. matrace nebo skříně. 
Odvoz takových věcí svozové firmy určitě nemají ve smlouvě; 

p. Andrlík -  žádá velitele Městské policie Plzeň, služebny Slovany (byl přítomen na 
jednání) o součinnost - více monitorovat vznik černých skládek – Kontrolní 
výbor vytipuje místa; 

p. Kozel -  strážníci se černými skládkami zabývají, ale nyní se na ně zaměří ještě více; 
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 Další připomínky k předloženému materiálu zastupitelé neměli. Ing. Aschenbrenner dal 
hlasovat nejprve o protinávrhu Ing. Náhlíka:  pro 9, proti 17, zdrželo se 0 – návrh nebyl přijat. 
Následovalo hlasování o původním návrhu usnesení: pro 20, proti 6, zdrželo se 0. Usnesení    
č. 12/2011 zastupitelé přijali 20 hlasy. 
 
ad 10. 
 Předseda Finančního výboru seznámil přítomné s písemnou rezignací stávajícího člena 
Finančního výboru ZMO P2 pana Ing. Luďka Ducze (TOP 09), bytem Úslavská 75, Plzeň, na 
uvedenou funkci, a to ke dni 29.03.2011. Poslanecký klub TOP 09 navrhuje zvolit novým 
členem Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany pana Mgr. Petra Bauera (TOP 09), bytem 
Zelenohorská 40, Plzeň. Za účelem tajné volby byla na začátku zasedání ZMO P2 zvolena 
volební komise.  
 
Ing. Aschenbrenner – pro urychlení volby navrhuje provést volbu nového člena Finančního 

výboru ZMO P2 aklamací – o návrhu se hlasovalo: pro 26 zastupitelů, tj. 
všichni přítomní.  

 
 Poté nechal Ing. Aschenbrenner hlasovat o zvolení p. Mgr. Petra Bauera do funkce člena 
Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany – pro 25, proti 0, 
zdržel se 1 zastupitel. Usnesení č. 13/2011 v uvedené záležitosti bylo přijato 25 hlasy. 
 
ad 11. 
 Další bod jednání se týkal připomínkování návrhů novel obecně závazných vyhlášek      
o místních poplatcích. Jednalo se o: 
- návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně o poplatku za užívání 

veřejného prostranství; 
- návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně o poplatku z ubytovací 

kapacity; 
- návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně o místním poplatku za 

provozovaný výherní hrací přístroj; 
U všech vyhlášek je důvodem změny formální úprava ustanovení týkající se ohlašovací 
povinnosti, tak, aby procesní postup podání nebyl upraven samotnou vyhláškou, ale aby 
odkazoval výhradně na zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, 
účinný od 01.01.2011. Zároveň je navržena úprava splatnosti poplatku za užívání veřejného 
prostranství.  
 Po předchozím projednání ve Finančním výboru ZMO P2 a v Radě městského obvodu 
Plzeň 2 – Slovany bylo navrženo zapracování několika změn do návrhu znění obecně závazné 
vyhlášky o poplatku za užívání veřejného prostranství, a to:  
- úprava Čl. 6 – Sazby poplatku – odst. 1 písm. c) na jednotnou sazbu za předzahrádky 

sloužící pro poskytování prodeje za každý i započatý m2 a každý i započatý den Kč 5,--; 
- úprava Čl. 6 – Sazby poplatku – odst. 5 písm. a) o sazbu 1,- Kč za každý i započatý m2 a 

každý i započatý den za použití veřejného prostranství pro provoz cirkusů – za zařízení 
cirkusů – na území městského obvodu Plzeň 2 – Slovany; 

- doplnění Čl. 7 – Osvobození a úlevy 
 1. o osvobození pořadatelů kulturních a sportovních akcí pořádaných na veřejném 

prostranství bez vstupného nebo pořadatelů akcí, jejichž výtěžek je určen na 
charitativní a veřejně prospěšné účely, na území městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany; 
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 2. o osvobození obecně prospěšných společností, občanských sdružení, církevních 

právnických osob, nadací a nadačních fondů, které svojí náplní činnosti plní veřejně 
prospěšné cíle pro občany městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, na území 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany; 

 
 K návrhu nebyly dotazy, usnesení č. 14/2011 zastupitelé přijali 23 hlasy, proti nebyl 
nikdo, 3 zastupitelé se hlasování zdrželi.   
 
ad 12. 
 1. místostarosta MO Mgr. Fluxa předložil žádost paní Hany Vildové o zrušení půjčky 
z Fondu rozvoje bydlení, která byla schválena na základě usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany    
č. 50/2010 ze dne 21.12.2010. Jednalo se o celkovou částku 200 tis. Kč na obnovu střechy 
rodinného domu na adrese Pivovarská 6, Plzeň. Důvodem žádosti je podstatné snížení příjmu 
žadatelky a zhoršení jejího zdravotního stavu. Smlouva o půjčce již byla mezi MO Plzeň 2 – 
Slovany a paní Vildovou uzavřena, ale půjčka nebyla zatím žadatelce vyplacena.  
 
 K materiálu nebyly připomínky, usnesením č. 15/2011 zastupitelé jednomyslně 
schválili zrušení výše uvedené půjčky z Fondu rozvoje bydlení.  
 
ad 13. 
 Další návrh se týkal stanovení Pravidel pro poskytování pomoci při řešení krizových 
situací a mimořádných událostí. Při výskytu mimořádných události a živelných pohrom         
(i mimo území MO Plzeň 2 – Slovany) vysílá MO na pomoc do postižených oblastí jednotku 
sboru dobrovolných hasičů a poskytuje postiženým obcích osobní a věcnou pomoc formou 
daru. V zájmu co největší efektivnosti poskytované pomoci je účelné, aby tato pomoc byla 
poskytnuta neprodleně při vzniku události. Pravidla pro poskytování dotací a finančních darů, 
která byla schválena usnesením ZMO Plzeň 2 – Slovany č. 53/07 ze dne 27.11.2007, však 
s mimořádnými událostmi nepočítají. Cílem přijetí Pravidel pro poskytování pomoci při 
řešení krizových situací a mimořádných událostí je vytvoření předpokladů pro možnost 
rychlejší reakce na vznik krizové situace.  Pravidla byla předem projednána s velitelem JSDH.  
 
Ing. Náhlík –  materiál nebyl předložen Finančnímu výboru; 
Mgr. Fluxa -  Pravidla byla projednána pouze Radou městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 

a poté předložena zastupitelstvu; 
 
 S předloženým návrhem Pravidel zastupitelé souhlasili a usnesení č. 16/2011 v této 
záležitosti schválili všemi hlasy.  
 
ad 14. 
 Následovalo projednání informativních zpráv: 
a) Žádost SVJ náměstí Generála Píky 1-7 o rekonstrukci komunikace – „anglické dvorky“; 
 
b) Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policí Plzeň, služebnou Slovany a 

Policií ČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2010; 
Jednání ZMO P2 byli přítomni oba velitelé, tj. velitel Policie ČR, obvodního oddělení 
Plzeň 2, npor. Ing. et Bc. Martin Černý a velitel Městské policie Plzeň, služebny 
Slovany p. Václav Kozel. 
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 npor. Ing. et Bc. Černý – policisté se snaží, aby se úsporná opatření, která byla u PČR 

zavedena, nepromítla do jejich činnosti. V nočních hodinách 
slouží kombinované hlídky, které vytvořili společně se 
strážníky městské policie; 

 
 p. Anton -  doporučuje, aby MP více postihovala majitele psů za 

neuklízení psích exkrementů; 
 p. Kozel -  strážníci této problematice věnují větší pozornost než 

v předchozích letech; 
 
 RSDr. Ing. Kvit -  co je příčinou nárůstu kriminality? 
 npor. Ing. et Bc. Černý -  příčinu vidí v tom, že obvodní oddělení Plzeň 2 má věkově 

jedno z nejmladších složení policistů, kteří mají méně 
zkušeností a současně se území MO Plzeň 2 – Slovany 
rozrůstá o novou zástavbu. Snaží se, aby objasněnost případů 
neklesala. V nově služebně na Nepomucké tř. mají lepší 
podmínky pro výkon práce, než tomu bylo na Slovanské tř.; 

 
c) Činnost JSDH a SDH působících v MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2010; 
 
d) Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany; 
 
e) Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany;  
 Bc. Levorová -  v materiálu, který zastupitelé obdrželi, chybí zápis 

z březnového zasedání KV včetně protokolů z provedených 
kontrol. Žádá o zaslání tohoto zápisu včetně protokolů; 

 Doc. Dr. Ing. Kříž -  žádá rovněž o zaslání posledního zápisu i protokolů. Mají 
členové Kontrolního výboru rozdělené úseky na obvodě, aby 
bylo zřejmé, komu volat v případě zjištěných problémů? 

 p. Andrlík -  úseky jsou rozděleny, vše je uvedeno v zápise, který dle 
požadavků rozešle; 

 
 Ing. Náhlík -  proč Kontrolní výbor kontroluje provádění úklidu a zimní 

údržby? Měl by informovat zastupitele, zda rada plní úkoly, 
které jí ZMO P2 uložilo; 

 
 PhDr. Hus -  na jednání Kontrolního výboru proběhla diskuse o vyvěšování 

tibetské vlajky. Byly k vyvěšování nějaké připomínky? 
 p. Andrlík -  s vyvěšováním tibetské vlajky nikdo z členů KV nemá 

problém; 
 
 Všechny informativní zprávy vzali zastupitelé na vědomí usnesením č. 17/2011 
jednomyslně. 
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ad 15. 
 Tajemnice ÚMO Plzeň 2 – Slovany informovala přítomné o plnění úkolů z usnesení 
Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 –Slovany z jednání dne 25.01.2011, 21.12.2010 a 
předchozího období. Převážná většina úkolů je splněna a navržena k vyřazení z evidence. 
Nadále v platnosti zůstává celkem 7 úkolů z usnesení, které mají delší termín plnění nebo 
termín plnění „trvale“.  
 
Bc. Lokajíček - usnesení ZMO P2 č. 48/2010, kterým bylo RMO P2 uloženo přehodnotit 

výdajovou stránku rozpočtu pro rok 2011 s ohledem na rozpočtové priority 
nově zvoleného ZMO P2, bylo splněno vytvořením nespecifikované rezervy. 
Osobně očekával předložení obsáhlejšího materiálu k této problematice;  

 
Ing. Náhlík -  domnívá, že materiál „plnění úkolů z usnesení ZMO P2“ by měl předkládat 

předseda Kontrolního výboru; 
Ing. Müllerová - v Jednacím řádu ZMO P2 máme schváleno, že materiál předkládá tajemník 

ÚMO P2; 
 
Ing. Náhlík -  u usnesení ZMO P2 č. 5/2010 (zajistit realizaci plánu investiční výstavby 

MO P2 na rok 2010) je uvedeno, že bylo splněno dle dostupných finančních 
prostředků, přičemž akce „Koterov“ nebyla zahájena z důvodu nepřidělení 
dotace z ROP. Bylo by vhodné usnesení dát mezi nesplněné a zrušit, neboť 
se nemohlo realizovat z důvodu nedostatku finančních prostředků; 

Ing. Müllerová - zatím nevíme, zda neuspějeme z náhradních projektů ROP; 
Ing. Aschenbrenner – navrhuje prodloužit termín plnění tohoto usnesení do 31.12.2011; 
 
 S předloženým návrhem zastupitelé souhlasili a upravené usnesení č. 18/2011 přijali     
25 hlasy, Ing. Sova nebyl hlasování přítomen. 
 
ad 16. – různé 
Ing. Aschenbrenner – zastupitelé v písemných materiálech obdrželi dopis vedení MO Plzeň 2 

– Slovany adresovaný ministru práce a sociálních věcí Dr. Ing. Jaromíru 
Drábkovi ohledně chybějícího domova pro seniory na území MO P2; 

 
p. Pokora -  upozorňuje na další velké díry v komunikacích na náměstí Milady Horákové, 

doporučuje požádat SVSmP o opravu a následně žádá o zaslání informace.   
Je kontrolována zámková dlažba po dobu záruky – často dochází k jejímu 
propadu?  

Ing. Aschenbrenner – odbor VMD vyzve SVSmP k zajištění nápravy na náměstí                  
M. Horákové. V případě zjištění propadu zámkové dlažby doporučuje 
kontaktovat odbor VMD, který zjistí investora a zda ještě běží reklamační 
lhůta; 

 
Mgr. Zíka -  a) domnívá se, že dopis na MPSV se měl napsat již v minulém volebním 

období, kdy byla v oblasti financování příznivější situace; 
  b) v případě stavební činnosti doporučuje ochránit pamětní desky na 

chodníku na Koterovské ul.; 
  c) uvažuje se o zpracování „etického kodexu“? 
  d) bylo by možné na střechu budovy ÚMO P2 umístit solární panely? 
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Ing. Aschenbrenner – RMO připravuje zásady transparentnosti, na příštím jednání ZMO 

budou zastupitelé informováni; 
 
Ing. Náhlík -  žádá o zaslání podrobnější informace na téma rekonstrukce Lobezské ulice a 

Jiráskova náměstí. Dále doporučuje přemístění koše na psí exkrementy, který 
je v současné době umístěn pod okny ZŠ a MŠ v Božkově; 

 
Ing. Müllerová - připomněla zastupitelům, aby vyplnili a do sekretariátu odevzdali dotazník 

týkající se účasti na výjezdním semináři ZMO P2. Pokud budou mít 
zastupitelé návrhy na doplnění programu, zapíší je rovněž do dotazníku. 
Následně bude rozeslán oficiální program; 

 
ad 17. 
 Závěrem starosta MO poděkoval přítomným za účast a v 16:10 hodin zasedání ukončil.   
 
 Usnesení č. 7/2011 až 18/2011 jsou přílohou tohoto zápisu. 
 
Zahájení: 14:00 hodin 
Ukončení: 16:10 hodin 
 
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, 
Ladislav Uhrin, Martin Vít, Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluven: Ing. Michal Uhlíř; 
 
 
 
 
…………………………………..                              ………………………………… 
       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 01. dubna 2011 
Zpracovala: Jana Rusinová 


