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Z á p i s 
 

ze 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany  
ze dne 21.06.2011 

___________________________________________________________________________ 
 
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 – březen 2011 
 6. Přijetí finančního daru od podniku Lesy ČR, s. p.   
 7. Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2011 
 8. Žádosti o poskytnutí dotací  
 9. Žádosti o půjčky z Fondu rozvoje bydlení  
 10. Novelizace Vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2001, o vytvoření a použití 

účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ 
 11. Stanovení finanční částky na úhradu části nákladů členům výborů ZMO Plzeň 2 –

Slovany za činnost v období listopad 2010 – květen 2011 
 12. Rozšíření kompetencí 1. místostarosty MO Plzeň 2 – Slovany pro volební období 2010-

2014 
 13. Změna Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany 
 14. Změna ve složení Finančního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany 
 15. Projednání informativních zpráv:  
  a) Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany (vyjma MŠ) k 21.06.2011;  
  b) Vyhodnocení investiční výstavby v budovách mateřských škol MO Plzeň 2 – 

Slovany k 21.06.2011; 
  c) Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany (vyjma MŠ) na rok 2012; 
  d) Plán investiční výstavby v budovách mateřských škol MO Plzeň 2 – Slovany na rok 

2012; 
  e) Dotace a finanční dary poskytnuté Radou městského obvodu Plzeň 2 – Slovany; 
  f) Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany; 
  g) Vymáhání pohledávek; 
  h) Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany; 
 16. Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany za období od 29.03.2011 do 

21.06.2011 
 17. Různé  
 18. Závěr   
 
ad 1. – 3. 
 3. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany v roce 2011 zahájil starosta MO Ing. 
Aschenbrenner ve 14:00 hodin za přítomnosti 25 zastupitelů, paní Rottová byla z jednání 
omluvena. Ve 14.05 hodin přišel Ing. Náhlík, přítomno 26 zastupitelů. 
 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“. Ing. Aschenbrenner 
navrhl změnu programu: materiál „Zajištění potřeb obyvatel MO Plzeň 2 – Slovany 
poproduktivního věku“ bude předložen až na příštím zasedání ZMO P2 v září 2011, místo 
tohoto bodu bude zařazen návrh „Změna ve složení Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – 
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Slovany“. Vzhledem k zařazení tohoto materiálu byl program jednání rozšířen ještě o volbu 
volební komise.  
Mgr. Zíka -  navrhuje dodatečně stanovit ověřovatele zápisu z minulého zasedání ZMO P2.  
Poté byl upravený program jednání schválen jednohlasně.   
 
 Ing. Aschenbrenner uvedl, že jednáním z bodů programu jednání je „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: 
ČSSD – p. Mařík 
KSČM – p. Krs 
KDU-ČSL – Ing. Náhlík 
ODS – Bc. Kalián 
TOP 09 a PVP – Doc. Dr. Ing. Kříž 
Toto složení volební komise bylo schváleno jednohlasně.   
 
 Do návrhové komise byli všemi hlasy zvoleni: Mgr. Janouškovec, RSDr. Ing. Kvit,       
p. Vít. Ověřovateli zápisu byli stanoveni: ze zasedání dne 29.03.2011 p. Andrlík, p. Krs, a ze 
zasedání dne 21.06.2011 p. Andrlík a Mgr. Zíka. 
 
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: 
Mgr. Zíka -  k usnesení RMO P2 č. 101/2011 a 102/2011 (personální návrhy) – co bylo 

důvodem vypsání výběrového řízení na některé vedoucí odborů? V minulém 
volebním období proběhla na ÚMO P2 procesní a organizační analýza, je s ní 
tento postup v souladu? 

Ing. Aschenbrenner – důvodem vypsání výběrového řízení bylo rozdělení současného odboru 
Výstavby, majetku a dopravy na dva odbory, a to odbor Majetku a investic a 
Odbor stavebně správní a dopravy. Provedená procesní a organizační analýza 
ÚMO P2 zahrnovala několik variant, např. vytvoření Odboru výstavby, 
majetku a dopravy, na kterou jsme původně přistoupili. Z praxe však 
vyplynulo, že je výhodnější rozdělit jej na dva samostatné odbory. Tento 
postup není v rozporu s provedenou analýzou. V případě vypsání výběrového 
řízení na vedoucího Sociálního odboru byl důvodem odchod současné vedoucí 
odboru paní Dolejší do důchodu ke dni 30.06.2011.  

 
Ing. Náhlík -  k usnesení RMP č. 723 (Realizační plán Programu rozvoje města Plzně na rok 

2011) – jaké akce se týkají našeho městského obvodu? 
Ing. Aschenbrenner – jedná se o tyto akce: Sportovní areál na Slovanech (rekonstrukce trysek 

venkovního bazénu), Realizace parku U Ježíška, Revitalizace areálu Světovar, 
Revitalizace Mikulášského náměstí, oprava cest na Homolce, in-line dráha 
Božkovský ostrov. V zásobníku projektů jsou zařazeny: Výstavba MŠ se 
sportovním zaměřením, Rekonstrukce náměstí Milady Horákové a Chabalova 
filtrace; 

 
 Jiné dotazy k materiálu nebyly, usnesení č. 19/2011 zastupitelé přijali jednohlasně. 
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ad 5. 
 1. místostarosta MO P2 předložil rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – 
březen 2011. Součástí materiálu byl i přehled rozpočtových opatření schválených RMO P2 a 
ZMO P2 k 31.03.2011. Příjmy byly plněny na 45,77 % a výdaje čerpány na 33,96 % 
k rozpočtu upravenému. Materiál byl předem projednán ve Finančním výboru ZMO P2            
i v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.  
Ing. et Ing. Nový – na jednání Finančního výboru se hovořilo o naplňování schváleného 

rozpočtu na letošní rok. U odboru ŽP a VMD (investice) budou hlavní výdaje 
nabíhat až ve 2. a 3. čtvrtletí. U Kanceláře tajemníka jsou správní poplatky 
plněny pouze na 17 %, což je způsobeno zejména nižším počtem ověřování. 
V případě potřeby bude provedeno rozpočtové opatření. U ostatních odborů je 
plnění rozpočtu rovnoměrné. Finanční výbor jednomyslně doporučil 
Zastupitelstvu MO Plzeň 2 – Slovany rozbor hospodaření schválit. 

 
Mgr. Zíka -  proč všichni členové ZMO P2 nedostávají časopis Veřejná správa? 
Mgr. Fluxa -  z úsporných důvodů bylo rozhodnuto, že Veřejnou správu budou odebírat 

pouze předsedové poslaneckých klubů, kteří o této skutečnosti byli 
informováni; 

Ing. Sova -  žádá, aby zastupitelům byl zaslán internetový odkaz, na kterém je tento časopis 
všem dostupný (zajistí sekretariát tajemníka); 

 
Bc. Lokajíček – na Finančním výboru se hovořilo také o výrazném propadu ve správních 

poplatcích z výherních hracích přístrojů. Jaký je důvod nízkého plnění? 
Ing. Němec -  výherní hrací přístroje se povolují pololetně. Nyní přichází žádosti o povolení, 

proto jedna část poplatků naběhne po ukončení I. pololetí a další pak před 
koncem roku; 

 
RSDr. Ing. Kvit – u finančního střediska 12.1730 (oddělení stavebně správní-stavební úřad)    

a 12.1750 (oddělení stavebně správní-doprava) je nízké plnění pokut; 
Ing. Aschenbrenner – zatím byl zaznamenán nižší počet přestupků v této oblasti; 
 
 Po ukončení diskuse zastupitelé schválili rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za 
leden – březen 2011 usnesením č. 20/2011 jednomyslně. 
 
ad 6. 
 Následoval návrh na přijetí finančního daru od podniku Lesy ČR, s. p. MO Plzeň 2 – 
Slovany požádal Lesy ČR 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 
podporu projektu „Letní příměstský tábor“. Žádost projednala dozorčí rada podniku Lesy ČR 
a schválila dar ve výši 15.000,- Kč. Zastupitelům byl předložen návrh darovací smlouvy        
č. 12/930/2011. Ing. Aschenbrenner doplnil počty dětí, které se účastnily letního příměstského 
tábora od roku 2002 do současnosti. Jedná se většinou o děti z MO Plzeň 2 – Slovany, jejichž 
počet každoročně stoupá. K 20.06.2011 je zatím přihlášeno 127 dětí.  
 
Mgr. Zíka -  byly o poskytnutí daru požádány i jiné firmy? Navrhovaný dar od podniku 

Lesy ČR je pouze pro letošní rok? 
Mgr. Fluxa -  osloveny byly i jiné firmy, ale kladně reagovala pouze tato. Navrhovaný dar se 

týká letošního roku.  
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pí Trůková -  Rada města Plzně projednala ještě žádost z Komise pro výchovu a vzdělávání 
na tuto akci, bylo schváleno 20 tis. Kč; 

 
RSDr. Ing. Kvit – doporučuje rozšířit ukládací část navrhovaného usnesení o povinnost podat 

informaci o využití finančních prostředků ke schválenému účelu; 
Mgr. Fluxa -  navrhuje ponechat původní znění návrhu. Použití poskytnutého finančního 

daru je účelově vázáno rozpočtovým opatřením RO č. 5/2011 (následující bod 
programu); 

 
 Jiné dotazy zastupitelé neměli a usnesením č. 21/2011 jednohlasně schválili 
předloženou darovací smlouvu.  
 
ad 7. 
 Dalším bodem jednání byl návrh rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO 
Plzeň 2 – Slovany roku 2011 – RO č. 5/2011. Jednalo se o navýšení státních dotací na výkon 
agendy soc. právní ochrana dětí a dále sčítání lidů, bytů a domů, neinvestiční dar od Lesů ČR, 
změnu příjmů, výdajů a navýšení financování.  
 
Ing. et Ing. Nový – stanovisko Finančního výboru: po podrobné analýze doporučuje materiál 

ZMO P2 ke schválení; 
Ing. Aschenbrenner – zastupitelé dostali „na stůl“ nový návrh usnesení z důvodu změny 

v řádku č. 9 a 10 – převody na MMP. Řádek č. 9 se týká rekonstrukce 
respirační třídy v 31. MŠ, kterou bude zajišťovat Obytná zóna Sylván a.s.        
a MO P2 se bude podílet na celkových nákladech částkou cca 595 tis. Kč. 
V řádku 10 je uvedena poměrná výše nákladů na zřízení odloučené třídy        
51. MŠ v prostorách Masarykovy ZŠ ve výši 1 mil. Kč. Náklady na celou akci 
jsou ve výši 1.700 tis. Kč, z toho 400 tis. Kč přispěje škola a 300 tis. Kč 
dostaneme z OŠMT MMP;  

 
 Usnesení č. 22/2011 v uvedené záležitosti zastupitelé schválili všemi hlasy. 
 
ad 8. 
 Dále byl předložen návrh týkající se žádostí neziskových a příspěvkových organizací      
a fyzické osoby o dotace. Mgr. Fluxa uvedl, že v letošním roce bylo na ÚMO P2 doručeno 
celkem 122 žádostí, které byly v souladu s vypsanými granty projednány v příslušných 
odvětvových komisích, Radě městského obvodu a ve Finančním výboru ZMO Plzeň 2 –
Slovany.  
 
Ing. Sova -  Občanskému sdružení Hrákula je navrhována poměrně vysoká částka – 250 tis. 

Kč. Žádá o bližší informace k této částce a navrhuje oddělené hlasování; 
Ing. Aschenbrenner – na minulém zasedání zastupitelstva bylo schváleno účelové vázání této 

částky. Občanské sdružení Hrákula částku použije na nákup nového 
promítacího zařízení již pro tuto sezónu; 

Bc. Lokajíček – částka mu přijde rovněž vysoká, jiným žadatelům se požadované částky krátí. 
Návrh proto považuje za nesystémový a předkládá pozměňovací návrh – 
poskytnout dotaci ve výši 100 tis. Kč; 

Ing. Aschenbrenner – o.s. Hrákula již byla částka 250 tis. Kč přislíbena na základě usnesení 
ZMO P2 č. 11/2011 ze dne 29.03.2011; 

Ing. Sova -  není si vědom toho, že by tato částka byla přislíbena; 
Ing. Aschenbrenner – byla schválena jako jedna z položek Fondu rezerv a rozvoje; 
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Ing. Náhlík -  k materiálu není přiloženo usnesení Rady MO Plzeň 2 – Slovany ve věci 

poskytnutých dotací a finančních darů; 
Mgr. Fluxa -  přehled dotací a finančních darů poskytnutých RMO Plzeň 2 – Slovany je 

zařazen formou informativní zprávy č. 14 e); 
 
Mgr. Zíka -  kdo vybral lokalitu v Loděnici TJ ČSAD? Věděl by o lepším místě, např. 

v Božkově, Pod Kopcem; 
Ing. Aschenbrenner – lokalitu vybralo o.s. Hrákula; 
 
Mgr. Zíka -  Junák – středisko „Jožky Knappa“ žádá o dotaci na rekonstrukci podlahy 

v klubovně z grantu „volnočasové aktivity dětí školního věku“. Rozumí tomu 
tak, že skauti si rekonstrukci budou dělat sami? 

Ing. Aschenbrenner – skauti získají finanční prostředky, práce si pravděpodobně u někoho 
objednají. Rekonstrukce však umožní věnovat se volnočasovým aktivitám. 
Konkrétní žádost je k nahlédnutí u Ing. Němce, vedoucího odboru 
ekonomického a poplatkového ÚMO P2; 

 
Mgr. Zíka -  žádá o samostatné hlasování o dotaci pro Martina Pejchara na „Pechta fest 

2011“, neboť Komise pro výchovu a vzdělávání tuto žádost nedoporučila ke 
schválení; 

Ing. Náhlík -  co znamená akce „Pechta fest 2011“? 
Mgr. Fluxa -  jedná se o akci pro děti v prostorách restaurace U Pechtů. Martin Pejchar žádal 

o příspěvek 60 tis. Kč, navrhovaná dotace 5 tis. Kč je pouze symbolická; 
 
 Následovalo hlasování o jednotlivých návrzích: 
- oddělené hlasování o dotaci pro o.s. Hrákula (navrhl Ing. Sova): pro 10, proti 13, zdrželi 

se 3 – návrh nebyl přijat; 
- snížení dotace pro o.s. Hrákula na částku 100 tis. Kč (navrhl Bc. Lokajíček): pro 8, proti 

15, zdrželi se 3 – návrh nebyl přijat; 
- oddělené hlasování o dotaci pro Martina Pejchara (navrhl Mgr. Zíka): pro 7, proti 16, 

zdrželi se 3 – návrh nebyl přijat; 
- hlasování o původně předloženém návrhu celého usnesení: pro 19, proti 0, zdrželo se 7 – 

návrh byl přijat; 
 Usnesení č. 23/2011 zastupitelé schválili 19 hlasy. 
 
ad 9. 
 1. místostarosta MO Mgr. Fluxa seznámil přítomné s žádostmi o poskytnutí půjček 
z Fondu rozvoje bydlení. Jednalo se o dvě žádosti a celkovou výši finančních prostředků 
1.750.000,- Kč. Finanční prostředky budou použity na dodatečnou izolaci proti spodní vodě a 
rekonstrukci 3 b.j. v bytovém domě (1.700.000,- Kč) a na obnovu podlah a omítek v bytové 
jednotce (50.000,- Kč). Žádosti spolu s přílohami byly ověřeny stavebním úřadem, který 
konstatoval, že splňují všechny podmínky Vyhlášky č. 2/2001 o vytvoření a použití účelových 
prostředků „Fondu rozvoje bydlení“. Poté byly žádosti kladně projednány Komisí pro rozvoj 
obvodu a investiční činnost a v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.  
 Zastupitelé neměli k návrhu žádné dotazy, usnesením č. 24/2011 bylo poskytnutí půjček 
z FRB schváleno jednomyslně. 
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ad 10. 
 Dále se diskutovalo o návrhu na novelizaci Vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2001, 
o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“. Návrh na změnu této 
vyhlášky byl podán ÚMO Plzeň 3 a následně předložen odborem financování a rozpočtu 
MMP k vyjádření jednotlivým městským obvodům. Na základě zaslaných vyjádření dochází 
k výrazné změně vyhlášky, hlavně k redukci počtu účelů půjček, prodloužení doby splatnosti, 
snížení úrokové sazby a zvýšení maximálních částek půjčky. Zastupitelé obdrželi úplné znění 
stávající vyhlášky, přehled navrhovaných změn vyhlášky a upravenou verzi  novelizace 
Vyhlášky č. 2/2001, o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“. 
 
Mgr. Fluxa -  naše připomínky byly panu náměstku Zrzaveckému zaslány již na začátku 

letošního roku. Důvodem navrhovaných změn je záměr, aby se půjčky staly 
pro občany přitažlivějšími. 

Ing. Brousek - v letošním roce se výrazně zvýšil počet žadatelů o půjčku, dříve půjčky nebyly 
moc využívány; 

 
Ing. Náhlík -  v důvodové zprávě je uvedeno, že se městské obvody mají vyjádřit k návrhu 

převedení 30 % finančních prostředků FRB na opravy bytového fondu města 
Plzně. V návrhu usnesení však o tom není zmínka. Jak se k této záležitosti 
staví rada? Máme souhlasit s převodem rozhodovacích pravomocí na město, 
když počet žadatelů o půjčky stoupá? 

Ing. Brousek - převod 30 % prostředků není součástí tohoto materiálu. O této věci se stále 
ještě jedná, zatím nebylo nijak rozhodnuto ani nebylo projednáváno v RMO 
P2; 

Mgr. Fluxa -  v předloženém materiálu schvalujeme pouze návrh vyhlášky, ne přerozdělení 
finančních prostředků. Rada na svém jednání tuto záležitost projedná a bude     
o tom zastupitele informovat; 

Ing. Aschenbrenner – k převodu 30 % prostředků se vyjádří rovněž náš Finanční výbor; 
Ing. Náhlík -  navrhuje úpravu usnesení – doplnit ukládací část o bod: „ukládá RMO P2 

vyjádřit se k návrhu převedení 30 % finančních prostředků FRB na opravy 
bytového fondu města Plzně v termínu do 31.07.2011“; 

 
 Následovalo hlasování o upraveném návrhu usnesení – usnesení č. 25/2011 zastupitelé 
schválili všemi hlasy. 
 
ad 11. 
 Následoval návrh na stanovení finanční částky na úhradu části nákladů členům výborů 
ZMO Plzeň 2 – Slovany za činnost v období listopad 2010 – květen 2011. Nárok na úhradu 
části nákladů se týká členů výborů, kteří současně nejsou členy Zastupitelstva městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany. Rozdělení částky přidělené jednotlivým výborům je plně 
v kompetenci předsedů výborů dle zhodnocení aktivity jednotlivých členů.  
 Usnesením č. 26/2011 zastupitelé jednomyslně uložili předsedům výborů předat           
do sekretariátu tajemnice návrh rozdělení částek v termínu do 27.06.2011. 
 
ad 12. 
 Starosta MO Ing. Aschenbrenner předložil návrh na rozšíření kompetencí                      
1. místostarosty MO Plzeň 2 – Slovany pro volební období 2010-2014, které byly stanoveny 
usnesením ZMO P2 č. 41/2010 ze dne 29.11.2010. Kompetence 1. místostarosty budou 
rozšířeny o oblast majetku – vyjma investic a MŠ. 
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Bc. Lokajíček – z jakého důvodu p. 1. místostarosta předkládal na dnešním zasedání ZMO P2 

veškeré návrhy z ekonomické oblasti, když nejsou vyjmenovány v jeho 
kompetencích? 

Ing. Aschenbrenner – p. 1. místostarostovi uložila předložení těchto materiálů Rada 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na svém jednání dne 08.06.2011. Tato 
skutečnost není v rozporu s kompetencemi; 

 
 Jiné dotazy k předloženému návrhu nebyly, usnesením č. 27/2011 zastupitelé všemi 
hlasy schválili rozšíření kompetencí 1. místostarosty MO P2 pro volební období 2010-2014. 
 
ad 13. 
 Dalším bodem jednání byla změna Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu 
Plzeň 2 – Slovany, který byl schválen usnesením ZMO P2 č. 41/2010 ze dne 29.11.2010. 
Změna se týká § 3 bod 7), ve kterém je uvedeno: „Do každého řádného zasedání ZMO P2 
připravuje tajemník úřadu nebo jím pověřená osoba návrh usnesení – Kontrola plnění 
usnesení ZMO P2.“ Nově tento materiál bude připravovat předseda Kontrolního výboru ZMO 
P2 ve spolupráci se sekretariátem tajemníka. V souladu se změnou jednacího řádu předloží 
předseda Kontrolního výboru materiál na příští zasedání zastupitelstva. Kontrolu plnění 
usnesení ZMO P2 pro dnešní jednání připravila ještě tajemnice ÚMO P2. 
 
Mgr. Zíka – nebyl dosud porušován zákon o obcích (tím, že Kontrolu plnění usnesení ZMO 

P2 připravovala tajemnice ÚMO)? 
Ing. Aschenbrenner – ne, tento postup byl v souladu se schváleným Jednacím řádem ZMO 

P2; 
 
 Usnesením č. 28/2011 zastupitelé schválili změnu Jednacího řádu ZMO Plzeň 2 – 
Slovany jednomyslně. 
 
ad 14. 
 Předseda Finančního výboru ZMO P2 informoval přítomné o písemné rezignaci paní 
Mgr. Andrey Jíšové (ČSSD) na funkci člena Finančního výboru ZMO P2 ke dni 21.06.2011. 
Poslanecký klub ČSSD navrhuje zvolit novým členem Finančního výboru ZMO P2 pana 
Stanislava Posaváda (ČSSD), bytem Zelenohorská 20, Plzeň. 
 
Mgr. Levorová – požádala klub ČSSD o bližší informace o p. Posavádovi; 
p. Andrlík -  panu Stanislavu Posavádovi je cca 43 let, je dlouholetým členem ČSSD, 

v současné době dokončuje vysokou školu ekonomického směru, je rovněž 
členem Finančního výboru Zastupitelstva města Plzně; 

Ing. Aschenbrenner – navrhl hlasování o tomto návrhu aklamací; 
 S tímto návrhem všichni přítomní souhlasili a usnesení č. 29/2011 přijali jednohlasně. 
 
ad 15. 
 Následovalo projednání informativních zpráv: 
a) Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 Slovany (vyjma MŠ) k 21.06.2011; 

Mgr. Zíka – kdo navrhl dětské hřiště nad kostelem na Jiráskovo náměstí? Místo 
nepovažuje za vhodné; 

Ing. Aschenbrenner – umístění hřiště je dle návrhu projektanta. Původně se počítalo 
s rekonstrukcí celého Jiráskova náměstí, ale nebyla vůle města akci podpořit. 
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Vlastní otevření parku se plánuje až v roce 2015. Zastupitelům byla promítnuta 
vizualizace úprav Jiráskovo náměstí; 

Ing. Brousek – realizována budou 2 dětská hřiště (pro větší a menší děti) v části            
od Habrmannovy ulice. Jejich umístění je v souladu s výsledkem 
architektonické soutěže. Z důvodu větší bezpečnosti dětí budou  hřiště 
oplocena. Podobné hřiště je již v provozu v Liliové ulice a je hojně 
navštěvované; 

 
p. Andrlík – doporučuje zvážit realizaci šikmých parkovacích stání vzhledem 

k nedostatku parkovacích míst; 
Ing. Brousek – je navrženo o 30 parkovacích míst více, než je současný stav; 

 
b) Vyhodnocení investiční výstavby v budovách mateřských škol MO Plzeň 2 – Slovany 

k 21.06.2011;   
 
c) Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany (vyjma MŠ) na rok 2012; 
 Mgr. Zíka – v plánu nejsou zařazeny nové chodníky v lokalitě U Ježíška - pod kostelem; 
 Ing. Aschenbrenner – jedná se o akci Správy veřejného statku města Plzně; 
 
d) Plán investiční výstavby v budovách mateřských škol MO Plzeň 2 – Slovany na rok 

2012; 
Mgr. Zíka – žádá o informaci, co se stalo s objekty, které byly kdysi využívány jako 

mateřské školy na Slovanech (např. objekty ve vnitroblocích). Žádostí               
o umístění dětí je hodně a prostorů málo; 

Ing. Aschenbrenner – situaci bude ověřena a Mgr. Zíka obdrží písemnou informaci; 
 
e) Dotace a finanční dary poskytnuté Radou městského obvodu Plzeň 2 – Slovany; 

Mgr. Zíka – rád by se zúčastnil některých akcí, na které byly poskytnuty dotace. 
Většinou jsou to akce jednorázové. U každé poskytnuté dotace bychom měli 
vyžadovat předložení závěrečné zprávy o způsobu využití daru; 

Mgr. Fluxa – žadatelé o dotaci zpětně dokládají způsob využití finančních prostředků. 
Odbor EaP vytvoří přehled akcí, na které byly poskytnuty dotace – zastupitelé 
obdrží pro informaci; 

 
f) Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany;  
 
g) Vymáhání pohledávek; 

Mgr. Zíka – ve zprávě je uveden objem předaných pohledávek k vymáhání, tj. 281 
spisů. Platí souvislost: 1 spis = 1 osoba? 

Ing. Němec – jedná se o 281 pohledávek. U jedné osoby může být i více pohledávek;
  

h) Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany; 
Ing. Aschenbrenner – ke kontrole stavu Škoda sport parku v Malostranské ulici: byly 

zjištěny závady, které jsou uvedeny v revizní zprávě. Situaci projednávala 
Komise pro nakládání s majetkem RMO P2, která doporučila schválit 
provedení oprav na náklady koncesionáře (Škola v přírodě Sklárna, s.r.o.) 
formou srážky ze služného a v návaznosti ke zjištěným nedostatkům vyvolat 
setkání s koncesionářem o jejich nápravě; 
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p. Andrlík – při vytěsňování bezdomovců z centra města se někteří stěhují na náš obvod. 
Situace je řešena ve spolupráci s Městskou policií. Apeluje na členy ZMO P2, 
aby v případě potřeby kontaktovali linku 156; 

 
 Všechny informativní zprávy vzali zastupitelé na vědomí usnesením č. 30/2011 
jednomyslně. 
 
ad 16. 
 Tajemnice ÚMO Plzeň 2 – Slovany informovala přítomné o plnění úkolů z usnesení 
Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 –Slovany za období od 29.03.2011 do 21.06.2011. 
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“.  
 K návrhu nebyly připomínky, usnesení č. 31/2011 zastupitelé přijali všemi hlasy. 
 
ad 17. – různé 
Ing. Aschenbrenner – dnes, tj. 21.06.2011, v 16:00 hodin proběhne pietní akt na náměstí 

Generála Píky – zve zastupitele k účasti; 
 
p. Pokora -  komunikace na náměstí Milady Horákové jsou stále ve špatném stavu. Proti 

zastávce tramvaje č. 1 se nachází 3 velké díry. Dochází k poškozování nejen 
automobilů, ale i autobusů MHD. Je možno v dohledné době provést opravu? 

Ing. Aschenbrenner – budeme apelovat na správce komunikace – zajistí odbor VMD; 
 
Mgr. Zíka -  jaká je náplň činnosti zástupců MO Plzeň 2 – Slovany ve školských radách? 

Měl by pro ně dva podněty, a to:  
  - prověřit zajištění branek na hřištích proti pádu; 
  - v případě školních výletů ověřit, zda nemají naplánované adrenalinové 

sporty; 
Ing. Aschenbrenner – zástupci ve školských radách hájí zájmy školy. Nejsou úkolování radou 

ani starostou, avšak podněty je možné jim předat; 
 
Ing. Náhlík -  žádá o předložení následujících informativních zpráv na příštím zasedání ZMO 

P2: 
  - IZ o iniciativě vedení MO vůči ministru práce a sociálních věků Dr. 

Drábkovi ohledně dalšího osudu budovy bývalé porodnice na Slovanech; 
  - IZ o akcích provedených pro okrajové části obvodu v období                       

od komunálních voleb do 31.08.2011; 
           - dále žádá o zaslání informace, kdo nařídil kropení trávníků na Slovanské aleji a 

kolik finančních prostředků si to vyžádalo;  
  
ad 18. 
 Závěrem starosta MO poděkoval přítomným za účast a v 16:00 hodin zasedání ukončil.   
 
 
 
 
 Usnesení č. 19/2011 až 31/2011 jsou přílohou tohoto zápisu. 
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Zahájení: 14:00 hodin 
Ukončení: 16:00 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, Mgr. Gabriela Levorová, Bc. Vlastimil Lokajíček, 
Vladislav Mařík, Ing. Petr Náhlík, Ing. et Ing. Miloš Nový, Pavel Pokora,  
Václav Seitz M.Sc., Ing. Petr Sova, David Šlouf, Eva Trůková, Ing. Michal 
Uhlíř, Ladislav Uhrin, Martin Vít, Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluvena: Irena Rottová; 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                              ………………………………… 
       Ing. Lumír Aschenbrenner                                            Mgr. Jan Fluxa  
     starosta MO Plzeň 2 – Slovany                            1. místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany 
 
 
Ověřili: 
 
 
 
 
 
……………………………………                           ………………………………… 
             Roman Andrlík                                                          Mgr. Petr Zíka   
     člen ZMO Plzeň 2 – Slovany                                       člen ZMO Plzeň 2 - Slovany 
 
 
 
V Plzni dne 24. června 2011 
Zpracovala: Jana Rusinová 


