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Z á p i s 
 

ze 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany  
ze dne 20.09.2011 

___________________________________________________________________________ 
 
Program: 
 
 1. Zahájení, zkouška elektronického hlasovacího zařízení 
 2. Volba návrhové komise 
 3. Stanovení ověřovatelů zápisu 
 4. Změna Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  
 5. Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 – Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany 
 6. Návrh novely Statutu města Plzně    
 7. Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – červen 2011 
 8. Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2011 
 9. Novelizace Vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2001, o vytvoření a použití 

účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ 
 10. Svěření části pozemku č. parc. 3962/2, k. ú. Plzeň, do trvalé správy Městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany  
 11. Projednání informativních zpráv: 
  a) Iniciativa vedení MO Plzeň 2 – Slovany vůči ministru práce a sociálních věcí Dr. 

Drábkovi ve věci dalšího osudu budovy bývalé porodnice na Slovanech; 
  b) Akce provedené v okrajových částech Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 

v období od komunálních voleb do 31.08.2011; 
  c) Spolupráce s Policií ČR, obvodním oddělením Plzeň 2 a Městskou policií Plzeň, 

služebnou Slovany, za I. pololetí 2011; 
  d) Činnost JSDH a SDH působících v MO Plzeň 2 – Slovany za I. pololetí 2011; 
  e) Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany;  
 12. Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany za období od 22.06.2011 do 

07.09.2011 
 13. Různé - Možnosti vybudování Domova pro seniory na území Městského obvodu Plzeň 2 

- Slovany 
 14. Závěr   
 
ad 1. – 3. 
 4. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany v roce 2011 zahájil starosta MO Ing. 
Aschenbrenner ve 13:30 hodin za přítomnosti 23 zastupitelů. Pan Andrlík a pan Anton byli 
z jednání omluveni, dále byli nepřítomni paní Rottová a RSDr. Ing. Kvit. 
 Pan starosta přivítal zástupce firmy BitEST, kteří seznámili přítomné s přenosným 
hlasovacím a záznamovým systémem H.E.R. Tento systém zakoupila SITmP a bude 
k dispozici Městským obvodům Plzeň 1, Plzeň 2 – Slovany a Plzeň 4 při jednání obvodních 
zastupitelstev. Každý zastupitel bude mít čipovou kartu, prostřednictvím které se přihlásí do 
systému, do diskuse a bude hlasovat. Ze systému bude generován protokol o hlasování 
v průběhu jednání zastupitelstva. Poté proběhla zkouška elektronického hlasovacího zařízení. 
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 Pak se p. starosta vrátil k programu jednání. Byly doplněny materiály předložené „na 
stůl“, pan starosta stáhl z programu jednání bod č. 6 „Návrh novely Statutu města Plzně“, 
coby předkladatel tohoto materiálu. Upravený program jednání byl následně schválen všemi 
přítomnými zastupiteli.  
 
 Do návrhové komise byli jednohlasně zvoleni: Ing. et Ing. Nový, Ing. Sova, Bc. Kalián. 
Ověřovateli zápisu byli stanoveni: Mgr. Janouškovec a Mgr. Zíka. 
 
ad 4. 
 Dalším bodem jednání byl nový návrh Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu 
Plzeň 2 – Slovany. Dosud  bylo v platnosti znění jednacího řádu schválené usnesením ZMO 
P2 č. 28/2011 ze dne 21.06.2011. Důvodem předložení tohoto návrhu je nutnost zapracovat 
do jednacího řádu změny související s používáním elektronického hlasovacího zařízení při 
jednání ZMO P2. Dále budou v jednacím řádu stanovena omezující opatření, a to: nikdo 
nemůže v téže věci mluvit vícekrát než třikrát a doba diskusního vystoupení se omezuje       
na 3 minuty, u předkladatele na 5 minut.  
 
Ing. Sova -  navrhuje upravit znění § 5 odst. 5) takto: „Pokud byly navrženy pozměňující 

návrhy, dá přesedající hlasovat nejprve o těchto pozměňujících návrzích, a to 
v opačném pořadí, než byly předloženy a poté o původních částech návrhu.“ 
Dále v § 4 odst. 15), první odrážka – slova „v téže věci“ nahradit                  
„k projednávanému bodu“. První odrážka potom bude znít: „Nikdo nemůže 
mluvit k projednávanému bodu vícekrát než třikrát, a to včetně ústních 
dotazů a interpelací“.  

Ing. Aschenbrenner – připomínky Ing. Sovy akceptuje; 
 
 Ve 13:55 hodin přišla paní Rottová a ve 14:00 hodin pan RSDr. Ing. Kvit – přítomno    
25 zastupitelů.  
 
Mgr. Zíka -  bude jmenovitý přehled hlasování členů ZMO P2 o jednotlivých usneseních 

přílohou zápisu z jednání?  
  Dále k § 5 odst. 8), kde je uvedeno, že předčasný odchod z jednání ZMO P2 

zastupitelé omlouvají předsedajícímu. Doporučuje, aby důvody neúčasti byly 
oznámeny všem členům zastupitelstva; 

Ing. Aschenbrenner – přehled o hlasování bude součástí zápisu z jednání. Připomínku týkající 
se omluvy neúčasti na jednání neakceptuje, postačí, když je informován 
předsedající; 

  
 Ing. Aschenbrenner nechal hlasovat nejprve o pozměňujícím návrhu Ing. Sovy: pro 17, 
proti 3, zdrželi se 4 a nehlasoval 1 zastupitel – návrh byl přijat. Následovalo hlasování            
o celém znění usnesení č. 32/2011: pro 22, proti 0, zdrželi se 3. Usnesením č. 32/2011 
zastupitelé 22 hlasy schválili nový návrh Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu 
Plzeň 2 – Slovany. 
 
ad 5.  
 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.  
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Diskuse zastupitelů: 
 
Mgr. Zíka -  k usnesení RMP č. 984 (změna usnesení RMP č. 905 ze dne 23.06.2011 ve 

věci vytvoření metodického pokynu k řešení pouliční drogové kriminality 
pro strážníky MP Plzeň) – žádá bližší informace o pokynu; 

Ing. Aschenbrenner – vlastní pokyn zatím nebyl v RMP projednán, čeká se na vyjádření 
Komise pro bezpečnost Rady města Plzně; 

 
 Jiné dotazy k materiálu nebyly, usnesení č. 33/2011 zastupitelé přijali jednohlasně. 
 
ad 6. 
  Další materiál, který zastupitelé obdrželi e-mailem a v písemné formě „na stůl“, se týkal 
návrhu novely vyhlášky Statutu města Plzně, který zaslal k připomínkování odbor právní a 
legislativní MMP. Na připomínkování je stanovena lhůta 60 dnů, po jejím uplynutí bude 
návrh novely Statutu předložen k projednání v právní komisi RMP a v komisi RMP pro statut 
a integraci obcí. Následně návrh projedná Rada města Plzně a Zastupitelstvo města Plzně. 
Novela by měla nabýt účinnosti dne 1. ledna 2012.   
Ing. Aschenbrenner – žádost o projednání došla z MMP poměrně pozdě, proto zastupitelé 

materiál obdrželi e-mailem a v písemné formě „na stůl“. Dne 14.09.2011 
proběhlo jednání o změnách statutu u náměstka primátora pana Zrzaveckého 
za účastí vedení městských obvodů. Z tohoto jednání mělo přijít jednotné 
stanovisko s rozdělením, které změny reagují na změny zákona a tudíž musí 
být přijaty a které záleží na připomínkách obvodů. Žádné stanovisko jsme 
však zatím neobdrželi. Dalším důvodem stažení materiálu je skutečnost, že 
ostatní obvody mohou mít také další připomínky (ZMO P1 zasedá 20.09. a 
ZMO P4  22.09.) a pak by se novela Statutu musela projednávat znovu.  

 
Ing. Náhlík -  pan náměstek Zrzavecký by tedy měl zrušit stanovenou lhůtu na 

projednávání, aby se nestalo, že lhůta 60 dnů uplyne a nikdo se nevyjádřil; 
Mgr. Fluxa -  MO se k navrhované novelizaci vyhlášky vyjádřil, neboť o materiálu jednala 

Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany dne 07.09.2011 na řádném 
jednání a dne 14.09.2011 na mimořádném jednání a přijala usnesení             
č. 153/2011; 

 
 Protože o stažení tohoto materiálu z programu jednání se hlasovalo již při schvalování 
programu, neproběhlo v této věci žádné další hlasování. 
 
ad 7. 
 1. místostarosta MO Mgr. Fluxa předložil rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za 
leden – červen 2011. Součástí materiálu byl i přehled rozpočtových opatření schválených 
RMO P2 a ZMO P2 k 30.06.2011. Příjmy byly plněny na 54,08 % a výdaje čerpány              
na 44,65 % k rozpočtu upravenému. Materiál byl předem projednán ve Finančním výboru 
ZMO P2 i v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.  
 
Ing. et Ing. Nový- rozbor hospodaření byl Finančním výborem podrobně projednán, Finanční 

výbor neshledal žádné skutečnosti, které by měly vést k neplnění rozpočtu ve 
výdajích ani příjmech. Materiál byl proto odsouhlasen a jednomyslně 
doporučen ZMO P2 ke schválení; 
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Mgr. Zíka -  na str. 2 komentáře je uvedeno, že je nízké plnění rozpočtovaných pokut. 
Neuvažuje se o udělování pokut majitelům domů, kde vznikají skládky 
odpadů? 

Ing. Klečková -  pokud někdo odloží odpad mimo příslušnou nádobu a je při tom přistižen, 
můžeme jej pokutovat, a to podle zákona o odpadech, zákona o obcích nebo 
přestupkového zákona. Přestože spolupracujeme s Městskou policií, 
zastihnout viníka se většinou nepodaří; 

Mgr. Zíka -  pokud odpad leží u domu, který někdo vlastní, měl by být pokutován majitel 
objektu; 

Ing. Aschenbrenner – současná legislativa tento postup neumožňuje; 
 
 Po ukončení diskuse zastupitelé schválili rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za 
leden – červen 2011 usnesením č. 34/2011 jednomyslně. 
 
ad 8. 
  Následoval návrh rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 
roku 2011 – RO č. 10/2011. Jednalo se o navýšení státních dotací, navýšení a snížení příjmů, 
navýšení financování, navýšení a snížení výdajů v celkové výši 1.015 tis. Kč. Do rozpočtu je 
potřeba zapracovat neinvestiční účelovou dotaci na agendu OSPOD ve výši 546 tis. Kč, 
dochází k navýšení financování o prostředky z Fondu ŽP MMP na projekty 51. MŠ, Částkova 
6 a 31. MŠ, Spojovací 7, dále je třeba zajistit částečné předfinancování akcí na Božkovském 
ostrově, neboť k náhradě dotované části způsobilých výdajů  dojde zpětně.  
  Materiál byl předem projednán na zasedání Finančního výboru ZMO P2 dne 31.08.2011 
a v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany dne 07.09.2011. 
 
Mgr. Fluxa -  zastupitelé dostali „na stůl“ změnu v ř. 11 rozpočtového opatření (prostředky 

z FŽP MMP – 51. MŠ) – částka 151 tis. Kč bude použita na provozní výdaje 
a investiční kapitálové výdaje. Bude pořízena hrací věž, která je investičním 
výdajem; 

 
Ing. et Ing. Nový - stanovisko FV: jednohlasně doporučil zastupitelstvu materiál ke schválení; 
 
Ing. Sova -  v ř. 6 a 7 jsou uvedeny prostředky na Božkovský ostrov (revitalizace zeleně a 

pěší stezky). Žádali jsme o dotaci z ROPu. Uvedené finanční prostředky 
představují spolufinancování? 

Ing. Aschenbrenner – ano, jedná se o spolufinancování akcí z rozpočtu města Plzně; 
 
 Jiné dotazy zastupitelé neměli a usnesením č. 35/2011 jednohlasně schválili výše 
uvedené rozpočtové opatření.   
 
ad 9. 
  Dalším bodem jednání byl návrh ve věci novelizace Vyhlášky statutárního města Plzně 
č. 2/2001, o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“. Novelizovaná 
vyhláška již byla projednána na zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany dne 21.06.2011. Dne 
29.07.2011 obdrželi starostové městských obvodů dopis od ekonomického náměstka 
primátora p. Martina Zrzaveckého s upozorněním, že oproti předchozímu návrhu došlo ještě 
k dalším úpravám uvedené vyhlášky a zároveň požádal o opětovné projednání v orgánech 
MO. Z navrhovaných změn vyplývá, že o výši finančních prostředků, které budou použity 
z FRB na opravy bytového fondu města Plzně, příp. na výstavbu nových bytů, bude 
rozhodovat Zastupitelstvo města Plzně po projednání v orgánech městských obvodů.  
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  Definitivní verze Vyhlášky o FRB byla kladně projednána na Finančním výboru ZMO 
P2 a v Radě městského obvodu.  
 
Mgr. Fluxa -  přehled navrhovaných změn je uveden v příloze č. 2 důvodové zprávy,         

v příloze č. 6 je pak návrh definitivního znění novelizované vyhlášky;  
 
Mgr. Zíka -  pokud se sejde více žádostí a požadavky překračují finanční částku 

stanovenou pro MO P2, jak se rozhoduje, komu se půjčka poskytne? 
Mgr. Fluxa -  pravidla poskytování půjček jsou daná, záleží na pořadí podaných žádostí. 

Když se finanční prostředky vyčerpají, další půjčky už nelze poskytnout; 
Mgr. Zíka -  nebudou  brány v úvahu ani havarijní stavy? 
Ing. Aschenbrenner – na tyto případy má město zvláštní fond; 
 
  Následovalo hlasování o návrhu usnesení: pro 24, proti 0, zdržel se 1 zastupitel. 
Usnesením č. 36/2011 zastupitelé 24 hlasy doporučili Radě města Plzně a Zastupitelstvu 
města Plzně schválit definitivní verzi novelizace Vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2001, 
o vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“.  
 
ad 10. 
  Dále byl předložen návrh týkající se svěření části pozemku č. parc. 3962/2, k. ú. Plzeň, 
do trvalé správy Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Jedná se o část pozemku označenou 
jako díl „A“, o výměře 748 m2, kterou má zaplocenou a užívá 2. mateřská škola v Plzni,        
U Hvězdárny 26. Nemovitost, kterou mateřská škola užívá, je již v trvalé správě MO Plzeň 2 
– Slovany a zahrady všech mateřských škol jsou Statutem svěřeny MO P2.   
  Materiál kladně projednala Komise pro nakládání s majetkem i RMO Plzeň 2 – Slovany.  
 
Ing. Náhlík - technická poznámka: v návrhu usnesení nahradit bod II. „schvaluje“ bodem 

II. „souhlasí“. Schvalovat by mělo až Zastupitelstvo města Plzně; 
Ing. Brousek -  „schvaluje“ je uvedeno na základě informace právního odboru MMP, se 

kterým byl materiál konzultován; 
 
   Poté zastupitelé přijali usnesení č. 37/2011 24 hlasy, Mgr. Levorová nebyla hlasování 
přítomna.   
 
ad 11. 
 Následovalo projednání informativních zpráv:  
 
a) Iniciativa vedení MO Plzeň 2 Slovany vůči ministru práce a sociálních věcí Dr. 

Drábkovi ve věci dalšího osudu budovy bývalé porodnice na Slovanech; 
 

Ing. Náhlík - nabídka budovy bývalé porodnice pro město Plzeň nikdy učiněna nebyla. 
V předložené informativní zprávě se hovoří o korespondenci s ministrem 
práce a sociálních věcí p. Dr. Ing. Jaromírem Drábkem. Je pan ministr 
ochoten předložil do vlády návrh na bezúplatný převod?  

Ing. Aschenbrenner – všichni zastupitelé obdrží e-mailem dopis vedení MO P2 na 
MPSV a odpověď pana ministra; 
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Mgr. Fluxa – jednal s ministerstvem naposledy minulý týden. Snažíme se najít různé 

cesty, jak problém opuštěného objektu vyřešit. Pokud máme začít jednat       
o převodu do majetku města, musíme otevřít diskusi o státní dotaci na 
rekonstrukci.  

 
Mgr. Zíka – žádá, aby zastupitelé byli pravidelně informováni o aktuálním stavu budovy 

bývalé porodnice, ale také o investicích v Koterově a na Božkovském 
ostrově; 

Ing. Aschenbrenner – bude informovat na příštím jednání ZMO P2. Domnívá se, že 
zastupitelé jsou o investicích informováni pravidelně, plán investic na každý 
rok zastupitelstvo schvaluje. Všichni zastupitelé kromě výše zmíněné 
korespondence ještě obdrží e-mailem dopis starosty adresovaný panu 
primátorovi ve věci projednání podání žádosti o převod objektu bývalé 
porodnice na město Plzeň a žádosti města o státní dotaci na jeho 
rekonstrukci;  

 
Ing. Sova - nyní jsme „na stůl“ ještě obdrželi návrh usnesení ve věci „Možnosti 

vybudování Domova pro seniory na území Městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany“. Materiál mohl být předložen již při zahájení dnešního zasedání, ale 
i tento postup Jednací řád ZMO P2 umožňuje. V části II. návrhu žádáme 
město Plzeň o pomoc při realizaci chybějícího sociálního zařízení pro 
seniory. Jakou pomoc požadujeme? Návrh je formulován příliš obecně; 

Ing. Aschenbrenner – text tohoto usnesení byl přečten na poradě předsedů poslaneckých 
klubů dne 16.09.2011. Bc. Lokajíček byl s textem seznámen alespoň 
telefonicky (z jednání předsedů klubů se omluvil). Obecná formulace 
požadavku je úmyslná, nemůžeme městu říci o konkrétní částku; 

Bc. Lokajíček – telefonickou informaci dostal, ale domníval se, že materiál dostanou 
písemně před zasedáním ZMO P2. Žádá o přestávku na poradu poslaneckého 
klubu.  

Následovala 10 minutová přestávka. 
Po přestávce: 
Bc. Lokajíček – za klub ČSSD navrhuje materiál předložený „na stůl“ stáhnout a 

dopracovat v bodě II. o konkrétní požadavky městského obvodu na město; 
Hlasování o návrhu Bc. Lokajíčka: pro 9, proti 14, zdržel se 1, nehlasoval 1 – návrh 

nebyl přijat; 
Ing. Aschenbrenner – hlasování o ponechání informativní zprávy v předloženém znění: 

pro 15, proti 1, zdrželo se 6, nehlasovalo 3 – návrh byl přijat; 
 
p. Šlouf -  navrhuje projednat všechny informativní zprávy a pak hlasovat o zařazení 

předloženého návrhu usnesení na program jednání; 
Ing. Aschenbrenner – souhlasí s návrhem p. Šloufa;  
 
Ing. Náhlík – na příštím zasedání ZMO P2 žádá o informaci, zda vláda již projednávala 

záležitost budovy bývalé porodnice, pokud ano, jaké ve věci přijala usnesení 
a dále zda byl objekt městu nabídnut a jakým materiálem; 
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b) Akce provedené v okrajových částech Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období 

od komunálních voleb do 31.08.2011; 
 
 p. Mařík - ve zprávě se uvádí, že je zpracována projektová dokumentace na most 

Sušická přes ČD a část Sušické ulice směrem od mostu k Částkově ulici. 
Most je ve špatném stavu, jaký je předpokládaný termín realizace?  

Ing. Brousek – nemá konkrétnější informace. Ve věci proběhlo několik jednání, ale vše 
zatím skončilo nesouhlasem dotčených orgánů; 

 
Ing. Náhlík – co se rozumí pod pojmem „Horizont“? 
Ing. Aschenbrenner – jedná se o území (kopec) mezi Božkovem a Koterovem; 

 
c) Spolupráce s Policií ČR, obvodním oddělením Plzeň 2 a Městskou policií Plzeň, 

služebnou Slovany, za I. pololetí 2011; 
 Zasedání se zúčastnili oba velitelé obvodních služeben, tj. npor. Ing. Bc. Martin Černý 

(PČR) a Václav Kozel (MP). 
 
 Mgr. Zíka – měl tři dotazy, a to:  

- jak policie pracuje s digitální mapou veřejné správy? 
- znáte bližší náplň práce bezpečnostních agentur a spolupracujete s nimi? 
- ve zprávě o činnosti Kontrolního výboru je uvedeno, že proběhla 

kontrola barů a heren, s jakým výsledkem? 
npor. Černý – digitální mapu v rámci výkonu služby využívají minimálně. Stejnou 

zkušenost má i Městská policie, při své činnosti se spíše obrací na odbory 
ÚMO P2; 

- vztah k bezpečnostním agenturám je profesionální, spolupracují s nimi, 
pokud dojde k napadení objektu střeženého bezpečnostní agenturou. 
Jedná se o standardní postup. Městská policie s bezpečnostními 
agenturami spolupracuje při konání sportovních a kulturních akcí; 

- kontrola v hernách, barech a restauračních zařízeních byla zaměřena na 
rozlévání alkoholických nápojů mladistvým a nezletilým a hraní na 
hracích a výherních automatech osobami mladšími 18 let. Kontrola 
proběhla především v nočních hodinách, byly zadrženy 3 osoby, které 
byly v celostátním pátrání; 

Mgr. Zíka – zasahuje policie v případě konfliktu dvou bezpečnostních agentur? Jaké 
pravomoci má vyhazovač v hernách? 

npor. Černý – žádné situace, kdy by na Slovanech došlo ke konfliktu dvou 
bezpečnostních agentur si není vědom, a proto k tomu nemůže podat 
informaci. Při kontrolách heren se žádný vyhazovač k policii oficiálně 
nehlásí, proto s nimi neměli žádný kontakt ani konflikt; 

 
RSDr. Ing. Kvit – podle předloženého porovnání kriminality za I. pololetí roku 2010 a 

roku 2011 mají některé položky sestupnou a některé vzestupnou tendenci. 
Jaký stav se očekává ke konci letošního roku? 

npor. Černý – na konci letošního roku se předpokládá sestupný stav kriminality. Snahou 
PČR je zlepšení stavu v majetkové trestné činnosti, kde se nyní pohybují 
kolem 41 % objasněnosti. I to je však výrazný posun oproti loňskému roku, 
kdy byla objasněnost 36 %; 
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Mgr. Zíka – dotkla se plzeňské policie problematika Šluknovského výběžku? 
npor. Černý – v této oblasti působili i plzeňští policisté. On sám ve Šluknově nebyl, ale 

má informace, že plzeňská jednotka byla nasazená do kritického místa. 
V Plzni se prováděla podobná opatření cca před 2 roky (pochod anarchistů), 
kdy se ukázalo, že město je na podobné akce připravené; 

 
Ing. Náhlík – jaké má policie záměry s objektem na rohu Slovanské a Strnadovy ulice? 
npor. Černý – jedná se o budovu, kde dříve sídlilo obvodní oddělení Plzeň 2, Policie 

ČR. Protože objekt již nevyhovoval jejich potřebám, přestěhovali se 
v loňském roce do nové služebny na Nepomucké ulici č. 43. Jaký bude další 
osud původní budovy mu není známo, informaci by poskytlo spíše 
Ekonomické oddělení Krajského úřadu Plzeňského kraje; 

 
Ing. Náhlík – Městská policie by se měla více zaměřit na oblast Petrohradu a okrajové 

části městského obvodu; 
p. Kozel -  strážníci se pohybují i mimo centrální část obvodu, např. na Petrohradě, ale 

výkon služby je limitován jejich počtem – na směně jsou vždy jen 2 strážníci 
na pochůzce; 

 
p. Seitz, M.Sc. – žádá o rozepsání početní a procentní objasněnosti z hlediska 

jednotlivých druhů kriminality; 
npor. Černý – bude rozepsáno; 

 
d) Činnost JSDH a SDH působících v MO Plzeň 2 – Slovany za I. pololetí 2011;  
 Přítomen velitel JSDH Koterov p. Petr Jůzek. 
 
 Mgr. Zíka – mají hasiči možnost sledování vozidel prostřednictvím intranetu?  
 p. Jůzek - tento systém již funguje na MO Plzeň 1, o využití na našem obvodě zatím 

není informovaný;   
 
e) Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany; 
 

Mgr. Zíka – Kontrolní výbor se zabýval podáním pana Jiřího Eliáška, jednatele 
společnosti A-Z SPORTSERVIS s.r.o., které se týkalo veřejné zakázky 
zadané odborem životního prostředí. Jak byla záležitost projednána a 
s jakými výsledky?  

Ing. Aschenbrenner – jednalo se o veřejnou zakázku na výběr dodavatele na provádění 
pravidelných týdenních kontrol a zajištění oprav poškozených prvků 
dětských hřišť. Usnesení Kontrolního výboru v této věci bylo projednáno na 
vedení městského obvodu, které k němu přijalo následující stanovisko: 

 „Odbor životního prostředí postupoval v souladu se Zásadami pro zadávání 
veřejných zakázek MO P2. Za příčinu podání podnětu KV ZMO P2 ze strany 
jednoho z uchazečů lze považovat nevhodně vedenou komunikaci 
pracovníků odboru ŽP s uchazeči v průběhu výběrového řízení“.  

 K porušení zákona nedošlo; 
Ing. Náhlík – v usnesení Kontrolního výboru je uvedeno, že došlo k porušení § 77 zák. 

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, kdy nedošlo k vyzvání uchazeče 
k objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Ptá se tedy, zda došlo 
k porušení zákona nebo ne; 
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Ing. Müllerová – vzhledem k tomu, že se jednalo o zakázku malého rozsahu, nedošlo 

k porušení zákona, výběrové řízení bylo mimo režim zákona o veřejných 
zakázkách. Zakázky malého rozsahu podléhají pouze § 6 zákona, tzn. zásada 
transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.  

Bc. Lokajíček – byla přijata nějaká opatření vzhledem ke zjištěné nevhodné komunikaci 
s uchazečem? 

Ing. Müllerová – věc byla projednána s odborem životního prostředí, bylo shledáno, že 
komunikace byla opravdu nevhodná, a to i ze strany uchazeče. Uchazeč byl 
vyzván k písemnému objasnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Jím 
uvedené důvody posuzovala zvláštní komise, která se shodla na oprávněném 
objasnění mimořádně nízké ceny a doporučila uzavřít smlouvu s uvedeným 
uchazečem A-Z SPORTSERVIS s.r.o;  

 
 Jiné dotazy zastupitelé k informativním zprávám neměli, proto se přistoupilo 

k hlasování: pro 24, proti 0, zdržel se 1 zastupitel. Usnesením č. 38/2011 vzali 
zastupitelé informativní zprávy na vědomí 24 hlasy. 

 
ad 12. 
 Předseda Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany informoval přítomné o plnění 
úkolů z usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 –Slovany za období od 22.06.2011 
do 07.09.2011. 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.  
 K návrhu nebyly připomínky, usnesení č. 39/2011 zastupitelé přijali všemi hlasy. 
 
ad 13. – různé 
Ing. Aschenbrenner – dle dříve vedené diskuse navrhuje zařadit na program jednání materiál 

„Možnosti vybudování Domova pro seniory na území Městského obvodu 
Plzeň 2 – Slovany“, který byl předložen „na stůl“.  

   Hlasování o návrhu: pro 22, proti 1, zdrželi se 2 – návrh byl přijat. 
 
Ing. Brousek -  zpracovatelem předloženého materiálu je odbor majetku a investic. 

V důvodové zprávě je uvedeno několik možností vybudování Domova pro 
seniory, a to: adaptace budovy bývalé porodnice a záměry soukromého 
investora v lokalitě Chvojkových lomů (polyfunkční dům pro seniory a 
chráněné bydlení s částečnou pečovatelskou službou v ulici U Lomu). 
Záležitostí se zabývala Komise pro rozvoj obvodu a investiční činnost RMO 
Plzeň 2 – Slovany, která svým usnesením č. 10/2011 vzala na vědomí studii 
domova důchodců a domu s chráněným bydlením u bazénu na Slovanech, 
schválila jeho vhodnost a doporučila RMO P2 tento projekt podpořit. Protože 
předložený materiál obsahuje více možností řešení, byl návrh usnesení 
zpracován obecně; 

 
Bc. Lokajíček -  předesílá, že zastupitelé za ČSSD určitě nejsou proti výstavbě jakéhokoliv 

zařízení pro seniory. Usnesení předkládaná zastupitelstvu mohou být ve 
zrychleném procesu, ale měla by být jednoznačně formulována. Předložený 
návrh však takový není. Ing. Brousek vysvětlil, že variant na řešení domova 
pro seniory je několik. Není tedy jasně řečeno, jaký je záměr obvodu. 
Materiál se týká získání budovy, případné rekonstrukce, ale neříká nic o tom, 
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jak by měl probíhat provoz. Žádá o jasně formulovanou podobu materiálu, 
pro předloženou verzi nemůže hlasovat; 

Ing. Aschenbrenner – návrh usnesení byl předložen v této nekonkrétní podobě proto, aby se 
nezavrhl žádný způsob, kterým by domov pro seniory na MO P2 mohl 
vzniknout. Když se obrátil na město s tím, že Slovany domov pro seniory 
potřebují, radní pro sociální oblast uvedl, že o tomto problému nic neví. I to 
je proto důvodem předloženého materiálu. Usnesení by mělo vést k tomu, 
aby si město uvědomilo, že tento problém zde je; 

Ing. Sova -   podporuje stanovisko Bc. Lokajíčka. Byl by nerad, aby se ČSSD podsouvalo, 
že je proti sociálnímu zařízení na území MO Plzeň 2 – Slovany. Návrh 
usnesení považuje také za příliš nekonkrétní, protože možností je několik. Je 
třeba říci, zda se zaměříme na získání budovy bývalé porodnice nebo 
podpoříme soukromé investory; 

 
p. Šlouf -   požádal o přestávku na poradu poslaneckých klubů; 
Následovala 10 minutová přestávka. 
 
Po přestávce: 
p. Šlouf -   konstatoval, že koalice trvá na předloženém návrhu a opozice nezměnila svůj 

názor; 
 
RSDr. Ing. Kvit – doporučuje do předloženého návrhu usnesení přidat bod „ZMO P2 

podporuje vznik Domova pro seniory na území Městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany“; 

Ing. Aschenbrenner – s návrhem souhlasí; 
 
Mgr. Janouškovec – upozorňuje, že celá opozice nebyla proti předloženému návrhu. Městský 

obvod Plzeň 2 – Slovany je jediným velkým obvodem, který domov pro 
seniory nemá. Otázkou je, jakou variantu zvolit při jeho řešení – je lepší 
předělávat starý objekt, který má výbornou polohu, ale stavebně není úplně 
vhodný (např. příliš vysoké stropy) nebo vybudovat objekt nový; 

Ing. Aschenbrenner – studie „Adaptace objektu pro domov důchodců“ zpracovaná firmou 
AIP v roce 2009 řeší i vysoké stropy. Nebyl by to zásadní problém; 

 
Ing. Náhlík -   za nejlepší domov důchodců v Plzni považuje domov na Doubravce, který 

stál cca 80 mil. Kč. Na adaptaci bývalé porodnice se uvažují náklady ve výši 
cca 105 mil. Kč. Domnívá se, že je lepší postavit nový domov pro seniory. 
Zastupitelé za ČSSD by mohli pomoci na městě a kraji k výstavbě nového 
objektu. Bylo by to v souladu s jejich programovým prohlášením. Nejprve by 
mělo dojít ke shodě napříč politickým spektrem a pak teprve předložit 
usnesení na město; 

Ing. Aschenbrenner – dnešního dne odeslal dopis panu primátorovi, ve kterém jej žádá           
o spolupráci při řešení této problematiky. Všichni zastupitelé obdrží tento 
dopis e-mailem; 

Mgr. Fluxa -   vedení MO Plzeň 2 – Slovany je v této věci iniciativní. Předložený návrh 
usnesení říká, že problém neexistence objektu pro seniory na Slovanech 
vnímáme jako zásadní. Zastupitelé za TOP 09 tento návrh rozhodně podpoří; 

Ing. Sova -   město velice dobře ví, že tento deficit na Slovanech existuje. Je však třeba 
domluvit se tak, aby to vyhovovalo všem; 
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PhDr. Hus -   neomezoval by předem žádné možnosti řešení. Náklady na nový domov pro 

seniory budou také přibližně ve stejné výši jako na rekonstrukci porodnice; 
 
p. Vít -   navrhuje ukončení diskuse 
   Hlasování: pro 15, proti 1, zdrželo se 7, nehlasovali 2 zastupitelé – diskuse 

byla ukončena. V době návrhu pana Víta byl do diskuse přihlášen ještě Ing. 
Náhlík a p. Šlouf:  

Ing. Náhlík -   podnikatelskému záměru jsme již vyšli vstříc – byla schválena změna 
územního plánu, ale zatím se nic nestaví; 

 
V 16:00 hodin odešel Mgr. Janouškovec, přítomno 24 zastupitelů. 
 
p. Šlouf -   všichni zastupitelé podporují realizaci domova pro seniory. Aby došlo ke 

shodě, navrhuje tuto úpravu předloženého návrhu usnesení: 
   ZMO Plzeň 2 – Slovany 
   I. bere na vědomí informaci o možnosti vybudování Domova pro seniory 

na území Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 
 
   II. podporuje vznik Domova pro seniory na území Městského obvodu Plzeň 

2 -  Slovany 
 
   III. žádá vedení Statutárního města Plzeň o pomoc při realizaci chybějícího 

sociálního zařízení pro seniory na území Městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany dle možností uvedených v důvodové zprávě 

 
   IV. ukládá starostovi Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany předložit toto 

usnesení na nejbližší poradě vedení Statutárního města Plzeň se starosty 
městských obvodů 

    termín: 31.10.2011 
 

Bc. Lokajíček -  souhlasí s bodem „podporuje“ a „ukládá“, ale navrhuje vypustit bod „žádá“. 
Do ukládací části ještě navrhuje doplnit, aby starosta příště informoval          
o výsledku projednání na poradě; 

p. Šlouf -   žádá o přestávku na poradu poslaneckých klubů; 
Následovala 10 minutová přestávka. 
 
Po přestávce: 
Ing. Sova -   předložil protinávrh usnesení: 
   ZMO Plzeň 2 – Slovany 
   I. bere na vědomí informaci o možnosti vybudování Domova pro seniory 

na území Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 
 
   II. podporuje vznik Domova pro seniory na území Městského obvodu Plzeň 

2 -  Slovany 
 
   III. ukládá starostovi Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany projednat 

možnosti vybudování Domova pro seniory na nejbližší poradě vedení 
Statutárního města Plzeň se starosty městských obvodů 

    termín: 31.10.2011 
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 Následovalo hlasování o protinávrhu Ing. Sovy: pro 8, proti 13, zdrželo se 3 – návrh 
nebyl přijat. Poté se hlasovalo o návrhu p. Šloufa: pro 16, proti 0, zdrželo se 8 – návrh byl 
přijat. Usnesení č. 40/2011 zastupitelé přijali 16 hlasy. 
 
Ing. Müllerová – požádala zastupitele, aby po skončení zasedání ZMO P2 předali čipové karty 

do úschovy pracovnicím sekretariátu tajemníka. Dále informovala 
zastupitele, že v zasedací místnosti je WiFi připojení do sítě 
PLZEN_PUBLIC. Pro přihlášení je třeba zadat tyto údaje:  

   uživatel: plzen 
   heslo: host; 
 
Mgr. Zíka  - žádá vedení MO Plzeň 2 – Slovany, aby panu primátorovi předalo článek 

„Domažlice byly vždy ekonomicky soběstačné“, který byl otištěn ve Veřejné 
správě č. 17; 

  - ověřit, kdo dal souhlas ke stavebním úpravám v areálu TJ Lokomotiva (nyní 
staveniště, skládka materiálu); 

  - požaduje bližší informace o údajném zrušení střelnice v Božkově a jejím 
přesunutí do prostoru odkaliště; 

Ing. Aschenbrenner – článek z Veřejné správy předá p. primátorovi na jednání dne 
21.09.2011, odpovědi na další dva podněty Mgr. Zíka obdrží e-mailem; 

 
 
 
ad 14. 
 Závěrem starosta MO poděkoval přítomným za účast a v 16:30 hodin zasedání ukončil.   
 
 
 
 
 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 32/2011 až 40/2011 a dále jmenovitý přehled 
hlasování členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany o jednotlivých 
usneseních. 
 
 
 
 
Zahájení: 13:30 hodin 
Ukončení: 16:30 hodin 
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Přítomni: 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,  Irena Rottová,   
Václav Seitz M.Sc., Ing. Petr Sova, David Šlouf, Eva Trůková,                     
Ing. Michal Uhlíř, Ladislav Uhrin, Martin Vít, Mgr. Petr Zíka; 

 
 
Omluveni: Roman Andrlík, Lukáš Anton; 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..                              ………………………………… 
       Ing. Lumír Aschenbrenner                                            Mgr. Jan Fluxa  
     starosta MO Plzeň 2 – Slovany                            1. místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany 
 
 
Ověřili: 
 
 
 
 
 
 
……………………………………                           ………………………………… 
       Mgr. Pavel Janouškovec                                                 Mgr. Petr Zíka   
     člen ZMO Plzeň 2 – Slovany                                    člen ZMO Plzeň 2 - Slovany 
 
 
 
V Plzni dne 23. září 2011 
Zpracovala: Jana Rusinová 


