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Z á p i s 
 

z 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany  
ze dne 29.11.2011 

___________________________________________________________________________ 
 
Program: 
 
 1. Zahájení 
 2. Schválení programu jednání 
 3. Volba návrhové komise 
 4. Stanovení ověřovatelů zápisu 
 5. Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 – Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany 
 6. Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – září 2011 
 7. Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2011 – RO        

č. 13/2011 
 8. Rozpočtové opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2011 – RO       

č. 14/2011 
 9. Účelové vázání finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje pro odbor MaI na 

dobudování in-line dráhy na Božkovském ostrově pro rok 2012 
 10. Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2012, výhled na roky 2013 až 2015  
 11. Žádost o poskytnutí dotace 
 12. Svěření části „B“ pozemku p.č. 3134/21, k. ú. Plzeň, do trvalé správy Městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany vedené v Příloze č. 3 Statutu města 
 13. Připomínkování návrhů novel obecně závazných vyhlášek statutárního města Plzně        

o místních poplatcích: 
  a) Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 43/1998             

o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické 
herní zařízení povolené Ministerstvem financí, ve znění vyhlášek statutárního 
města Plzně č. 52/1998, 15/2005, 7/2010 a 3/2011 

  b) Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004                
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění vyhlášek 
statutárního města Plzně č. 7/2004, 10/2005, 16/2005, 9/2006, 8/2010 a 4/2011 

  c) Návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004             
o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášek statutárního města Plzně č. 10/2007    
a 9/2010 

 14. Novelizace Statutu města  
 15. Plán práce Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na rok 2012 
 16. Stanovení finanční částky na úhradu části nákladů členům výborů ZMO Plzeň 2 – 

Slovany, stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 
neuvolněným členům zastupitelstva 

 17. Projednání informativních zpráv: 
  a) Aktuální stav investic v Koterově a na Božkovském ostrově;  
  b) Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 08-11/2011;  
  c) Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 09-11/2011;  
 18. Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany za období od 08.09.2011      

do 16.11.2011 
 19. Různé  
 20. Závěr   
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ad 1. – 4. 
 5. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany v roce 2011 zahájil starosta MO Ing. 
Aschenbrenner ve 14:00 hodin za přítomnosti 27 zastupitelů.  
 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“, upravený program 
jednání byl následně schválen všemi přítomnými zastupiteli.  
 
 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl: Ing. Sovu, Ing. et Ing. Nového a  
Ing. Náhlíka. O návrhu se hlasovalo: pro 25, proti 0, zdrželi se 2 zastupitelé. Návrhová 
komise byla schválena 25 hlasy. Ověřovateli zápisu byli stanoveni: p. Andrlík a Mgr. Zíka.  
 
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.  
 
Diskuse zastupitelů: 
Ing. Sova -  k jednání RMP ve věci přijetí dotace MMR ČR pro rok 2011 – Demolice 

v prostoru kasáren Světovar – o jaké budovy se jedná a jak se město staví 
k budovám, které jsou zamýšleny k využití na projekt 4x4 Cultural Factory? 

Ing. Aschenbrenner – jedná se o demolici 20 budov s celkovou výší nákladů 1.820 tis. Kč, 
dotace může činit až 75 % nákladů, tj. 1.357 tis. Kč. Projektu 4x4 Cultural 
Factory se toto usnesení netýká; 

 
Mgr. Zíka -  žádá o bližší informace k následujícím usnesením: 
  a) k usnesení RMP č. 1196 a ZMP č. 498 (přijetí dotace z OPŽP pro 

projekt Obnova sídelní zeleně – park na Mikulášském náměstí v Plzni); 
  b) k usnesené RMO P2 č. 196/2011 (prodej movitého majetku a 

nemovitostí – teplárenského zařízení, obchodní společnosti Plzeňská 
teplárenská, a.s.) – o jaký majetek se konkrétně jedná? 

  c) k usnesení RMO P2 č. 183/2011 (projednání námětu změny územního 
plánu v areálu bývalých kasáren v Plzni na Slovanech v mimořádném 
režimu); 

  d) k usnesení RMP č. 1285 (neposkytnutí finančních dotací v oblasti 
integrace cizinců a podpory menšinových aktivit z rozpočtu odboru 
sociálních služeb MMP); 

Ing. Aschenbrenner –  
  ad a) jedná se o dotaci z Operačního programu životní prostředí na základě 

rozhodnutí Ministerstva životního prostředí. Dotace bude poskytnuta ve 
výši 1.725 tis. Kč, což činí 90 % celkových nákladů na zmíněný 
projekt. Dotace se netýká stavebních prací na Mikulášském náměstí, 
které jsou v současné době zastaveny; 

 
  ad b) tímto usnesením RMO Plzeň 2 – Slovany souhlasila s prodejem 

teplárenského zařízení, tj. předávacích stanic, horkovodů a primárních 
přípojek, Plzeňské teplárenské, a.s. Soupis majetku je velmi obsáhlý, 
bude Mgr. Zíkovi zaslán poštou; 

 
  ad c) žádost podala firma AREA Group s.r.o. jménem vlastníka pozemků 

pana Březiny. Námět na změnu územního plánu zahrnuje např. 
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prodloužení tramvajové linky do prostoru areálu kasáren včetně 
vybudování konečné stanice, možnost výstavby parkovacího domu, 
vybudování nového městského parku na vlastní náklady investora, 
propojení cyklistické stezky přes území bývalých kasáren atd. Komise 
pro rozvoj obvodu a investiční činnost a Rada městského obvodu Plzeň 
2 – Slovany doporučily projednání tohoto námětu v mimořádném 
režimu, čímž dojde ke zrychlení projednávání; 

 
  ad d) neposkytnutí finanční dotace se týká subjektu Slovensko-český klub, 

Slovanská třída 7, Plzeň, který žádal o dotaci ve výši 76.500,- Kč na 
řešení problémů cizinců.  

PhDr. Hus -    u Slovensko-českého klubu v současné době probíhá kontrola využívání 
dotací. Z důvodu zjištěných nesrovnalostí další dotaci nedostali; 

 
p. Pokora -  k usnesení RMP č. 1412 (monitoring pohybu cizinců a zmapování ohnisek 

možných nepokojů v Plzni) – o co konkrétně se jedná? 
Ing. Aschenbrenner -  zatím bylo pouze schváleno zadání záměru zmapování dopadů 

nekontrolovatelného přílivu cizinců na samosprávu. Až bude materiál 
k dispozici, bude panu Pokorovi zaslán; 

 
 Jiné dotazy k materiálu nebyly, usnesení č. 41/2011 zastupitelé přijali jednohlasně. 
 
ad 6. 
 1. místostarosta MO P2 Mgr. Fluxa předložil rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany 
za leden – září 2011. Součástí materiálu byl i přehled rozpočtových opatření schválených 
Radou a Zastupitelstvem městského obvodu Plzeň 2 – Slovany k 30.09.2011. Příjmy jsou 
plněny na 80,35 % a výdaje čerpány na 70,21 % k rozpočtu upravenému. Čerpání na 
investičních akcích je ve výši 56,86 % k rozpočtu upravenému. 
 
Ing. et Ing. Nový – materiál byl předem projednán ve Finančním výboru ZMO P2. FV 

konstatoval menší příjmy, ale vyšší plnění z poplatků – ubytovací kapacita, 
psi. U některých výdajů je čerpání nižší s ohledem na sezónnost. Celkově 
Finanční výbor vyslovil jednomyslný souhlas s předloženým materiálem. 

 
RSDr. Ing. Kvit – jaká je výše nečerpaných výdajů pro Kulturní dům Šeříková, mohly se tyto 

prostředky využít v KDŠ na něco jiného? 
Ing. Brousek -  jedná se 64 tis. Kč, které se v KDŠ ušetřily na opravách a údržbě a částečně 

na energiích. Kulturní dům Šeříková musí projít totální rekonstrukcí, na 
kterou je zpracován projekt. Finanční prostředky byly využity na provoz 
veřejného WC – náklady na pořízení nového kotle; 

 
 Po ukončení diskuse zastupitelé schválili rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za 
leden – září 2011 usnesením č. 42/2011 všemi hlasy.  
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ad 7. 
 Další bod jednání se týkal rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – 
Slovany roku 2011 – RO č. 13/2011. Jednalo se o zapracování neinvestiční účelové dotace na 
dávky sociální pomoci (příspěvek na péči, hmotnou nouzi a zdravotně postižené), navýšení a 
snížení příjmů, navýšení financování, navýšení a snížení výdajů v celkovém objemu 9.604 tis. 
Kč.  Také tento materiál byl předem projednán ve Finančním výboru ZMO P2 a v Radě 
městského obvodu. 
 
Ing. et Ing. Nový – Finanční výbor návrh rozpočtového opatření projednal dne 09.11.2011       

a jednomyslně doporučil jeho přijetí; 
 
RSDr. Ing. Kvit – k ř. 4: zapojení finančních prostředků ve výši 26 tis. Kč na pokrytí 

zvýšených výdajů na zateplení KD Šeříková; 
Ing. Aschenbrenner – jedná se o prostředky na projektovou přípravu k žádosti o dotaci na 

zateplení KDŠ. Dotace zatím nebyla vypsána, proto nejsou známa její 
kritéria; 

 
 Usnesením č. 43/2011 zastupitelé schválili provedení rozpočtového opatření rozpočtu 
schváleného MO Plzeň 2 – Slovany RO č. 13/2011 26-ti hlasy, paní Beránková nehlasovala.  
 
ad 8. 
 Následoval návrh dalšího rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – 
Slovany roku 2011 – RO č. 14/2011. Důvodem rozpočtového opatření v celkovém objemu 
1.500 tis. Kč je snížení objemu sdílených daní, které bude kompenzováno navýšením 
vlastních příjmů, u kterých se předpokládá vyšší plnění (správní poplatky VHP) a snížením 
výdajů na veřejnou zeleň, kde se předpokládá úspora. 
 
Ing. et Ing. Nový – také tento materiál Finanční výbor jednomyslně schválil; 
 
p. Pokora, Mgr. Zíka, RSDr. Ing. Kvit – v čem se projeví snížení výdajů na zeleň? 
Ing. Klečková -  provedení rozpočtového opatření neohrozí žádné nasmlouvané činnosti, 

všechny práce budou provedeny, nedojde k omezení sečí ani výhrabů; 
 
 Jiné dotazy k materiálu nebyly,usnesení č. 44/2011 zastupitelé přijali 25 hlasy, Mgr. 
Zíka a RSDr. Ing. Kvit se hlasování zdrželi. 
 
ad 9. 
  Starosta MO předložil návrh ve věci účelového vázání finančních prostředků ve Fondu 
rezerv a rozvoje pro odbor majetku a investic ÚMO Plzeň 2 - Slovany na dobudování in-line 
dráhy na Božkovském ostrově, pro rok 2012. Akce měla být celá realizována v roce 2011, ale 
s ohledem na změnu klimatických podmínek nemohla být kompletně dokončena. Závěrečné 
práce budou provedeny až v jarních měsících roku 2012. Nevyčerpané finanční prostředky 
rozpočtované na tuto jmenovitou investiční akci v roce 2011 navrhuje proto účelově vázat pro 
rok 2012.  
  Materiál předem kladně projednal Finanční výbor ZMO P2 a Rada městského obvodu 
Plzeň 2 – Slovany.  
 
Bc. Lokajíček – v loňském roce byly podobným způsobem blokovány finanční prostředky na 

zeleň, účel jejich využití se ale nakonec změnil. Obává se, aby zmíněné 
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prostředky neskončily podobně, tj. nebyly rozpuštěny na jiné účely. Na 
jednání Finančního výboru bylo přijato usnesení, které doporučuje RMO P2 
připravit a podat žádosti o získání finančních prostředků 
z mimorozpočtových zdrojů (např. Státní fond životního prostředí, Státní 
fond dopravní infrastruktury) a z prostředků Plzeňského kraje (např. Fond 
dopravy a dotace na cyklostezky) a čtvrtletně informovat ZMO Plzeň 2 – 
Slovany o podmínkách pro získání dotací, o postupu v podávaných žádostech 
a výsledcích řízení. Bc. Lokajíček doporučuje vázat finanční prostředky ne 
na jednu konkrétní akci, protože stavba je už v určitém stupni rozestavěnosti, 
ale na kofinancování z mimorozpočtových zdrojů; 

Ing. Brousek -  pokud finanční prostředky použijeme na něco jiného, nebudou finance na 
dokončení stavby in-line dráhy, na kterou je uzavřena smlouva o dílo. Na 
stavbě došlo ke skluzu, protože na Božkovském ostrově se jedná o souběh tří 
akcí, na kterých bylo třeba provést kácení dřevin. Je tu ještě možnost, že 
v případě dobrého počasí se in-line dráhu podaří dokončit. Návrh na vázání 
finančních prostředků byl předložen pro případ, že se akce v letošním roce 
nedokončí; 

 
Ing. Sova -  proč na tuto akci nebyly vyhledány vhodné mimorozpočtové zdroje? Není 

jasné, kolik finančních prostředků vážeme; 
Ing. Aschenbrenner – jde o nevyčerpané finanční prostředky, ve výši cca 3,5 mil. Kč. Dotační 

tituly průběžně vyhledáváme, např. minulý týden proběhlo jednání 
s ředitelem ŠKODA TRANSPORTATION panem Bernardem o finanční 
spoluúčasti; 

 
Ing. Náhlík -  pokud se předložený návrh zobecní, rezerva v rozpočtu nám umožní 

financovat v podstatě cokoliv; 
Bc. Lokajíček -  finanční prostředky samozřejmě mohou být použity i na financování in-line 

dráhy. Dále upozorňuje na chybu v předloženém návrhu usnesení – bod IV. 
do návrhu nepatří, navrhuje jej vypustit; 

Ing. Sova -  souhlasí s předloženými návrhy, usnesení může být přijato v obecnějším 
znění; 

Ing. Aschenbrenner – akce „in-line dráha na Božkovském ostrově“ je vysoutěžená, na její 
zhotovení je podepsána smlouva se stanovenou cenou, vázání finanční částky 
je určeno na pokrytí této ceny; 

 
Ing. Náhlík -  není dodržen termín dokončení zmíněné stavby, uplatní rada nějakou sankci? 

Žádá o informaci na příštím zasedání ZMO P2; 
Ing. Aschenbrenner – termín dokončení stavby bude předmětem příštího jednání rady,              

o výsledku budou zastupitelé informováni; 
 
Bc. Lokajíček – navrhuje změnu usnesení v bodě II. schvaluje takto: „…. na finanční zajištění 

kofinancování projektů financovaných z mimorozpočtových zdrojů“. 
Současně žádá o přestávku na poradu předsedů klubů; 

 
 Po přestávce následovalo hlasování o návrhu Bc. Lokajíčka (tj. úprava bodu II.               
a vypuštění bodu IV.): pro 12, proti 15, zdrželo se 0 – návrh nebyl přijat. Poté se hlasovalo      
o původním návrhu usnesení s vypuštěním bodu IV.: pro 16, proti 0, zdrželo se 11 – návrh byl 
přijat. Usnesení č. 45/2011 zastupitelé schválili 16 hlasy. 
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ad 10. 
 Následoval návrh rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2012 a výhled na roky 2013 až 
2015. Návrh rozpočtu včetně výhledu byl zveřejněn na úřední desce MO Plzeň 2 – Slovany 
ode dne 11.11.2011. Rozpočet je navrhován jako vyrovnaný s příjmy i výdaji ve výši 106.312 
tis. Kč. Součástí předloženého materiálu byl komentář, tabulky s podrobným výčtem příjmů a 
výdajů členěné dle jednotlivých správců rozpočtu a tabulka s rozpočtem Sociálního fondu na 
rok 2012. Také tento materiál byl projednán Finančním výborem ZMO P2 a radou městského 
obvodu. 
 
Ing. et Ing. Nový – oproti loňskému roku je rozpočet navrhován o cca 5 mil. Kč nižší 

z důvodu nižších daňových příjmů a sdílených daní. Finanční výbor návrh 
přijal jednomyslně; 

 
Ing. Sova -  nepovažuje za vhodné zmocňovat radu, aby mohla provádět rozpočtové 

změny až do výše 10 % schváleného rozpočtu. Rozpočtová opatření v takové 
výši se stejně neprovádějí. Proto navrhuje snížit zmocnění rady na 5 % 
schváleného rozpočtu; 

 
Bc. Lokajíček -  v příjmech z výherních hracích přístrojů dojde ke snížení, propad bude 

podstatně vyšší, než jaký je očekávaný v předloženém materiálu. Proto 
navrhuje aktualizaci tohoto rozpočtu v okamžiku, kdy budeme mít další 
podklady nebo signály, že se mění daňové nebo nedaňové příjmy a dále 
navrhuje zavázat radu, aby na tyto podklady reagovala. O tomto návrhu se 
hovořilo již na poradě předsedů klubů před jednáním zastupitelstva. 
Navrhuje v tomto smyslu upravit předložený návrh usnesení. 

  Pokud vypadnou příjmy z VHP, budeme omezovat prostředky na dotace a 
finanční dary? 

Ing. Aschenbrenner – akceptuje návrh na změnu usnesení dle e-mailové korespondence; 
Mgr. Fluxa -  v oblasti dotací a finančních darů bude stejný trend jako v loňském roce, tj. 

ke schválení je navržena nižší částka, která se později navýší. Finanční 
prostředky na dotace v roce 2012 budou, ale pravděpodobně v menším 
objemu, než tomu bylo letos; 

 
Mgr. Zíka -  kde budeme hledat úspory v rozpočtu? Navrhuje oblast projektové 

dokumentace – omezit přípravu projektů pouze na akce, u kterých je jisté, že 
se budou realizovat; 

Ing. Aschenbrenner – s tímto návrhem nesouhlasí, např. při žádání o dotace je nutné mít 
připravenou projektovou dokumentaci; 

 
Ing. Němec -  rozpočet na rok 2012 i výhled na další roky jsou zpracovány na základě 

současně platné legislativy; 
Ing. Aschenbrenner – souhlasí s Ing. Němcem, není možné předjímat, co se bude dít ve 

sněmovně a vládě. Ohledně regulace hazardu budou probíhat další jednání      
u radního Bc. Houdka; 

 
 Jiné dotazy k materiálu nebyly, a proto Ing. Aschenbrenner přistoupil k hlasování           
o předložených návrzích. Nejprve se hlasovalo o návrhu Ing. Sovy (zmocnění rady provádět 
rozpočtové změny do výše 5 % schváleného rozpočtu): pro 10, proti 16, zdržel se 1 – návrh 
nebyl přijat.  
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Dále se hlasovalo o původním návrhu usnesení se zapracováním úpravy dle Bc. Lokajíčka 
(aktualizace rozpočtu): pro 27 zastupitelů. Upravené usnesení č. 46/2011 zastupitelé schválili 
jednomyslně. 
 
ad 11. 
 Mgr. Fluxa seznámil přítomné s žádostí TJ Sokol Koterov o poskytnutí dotace ve výši 
55.000,- Kč na opravu oken ve štítu budovy sokolovny, opravu oplechování a nátěr pevných 
kovových částí dle rozhodnutí odboru památkové péče Magistrátu města Plzně. Žádost 
posoudila Komise pro rozvoj okrajových částí obvodu a podporu památkových objektů a 
území RMO P2, která doporučila poskytnutí dotace v požadované výši. Věc byla dále 
projednána Radou městského obvodu Plzeň 2 – Slovany a dne 09.11.2011 se žádostí zabýval 
Finanční výbor ZMO P2. 
 
RSDr. Ing. Kvit - jedná se o poslední finance v letošním roce? 
Mgr. Fluxa -  jsou to poslední finanční prostředky v rámci grantů na rok 2011. Na svém 

minulém jednání již rada schválila vypsání grantů pro rok 2012; 
 
 Usnesením č. 47/2011 zastupitelé 26 hlasy schválili poskytnutí dotace TJ Sokol – 
Koterov ve výši 55.000,- Kč a současně uložili Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 
zajistit sepsání příslušné smlouvy a následné vyplacení dotace v termínu do 31.12.2011. Pan 
Šlouf nebyl hlasování přítomen. 
 
ad 12. 
 Další materiál předložený 1. místostarostou Mgr. Fluxou se týkal svěření části „B“ 
pozemku p.č. 3134/21, k. ú. Plzeň, o výměře 1 697 m2 do trvalé správy Městského obvodu 
Plzeň 2 – Slovany vedené v Příloze č. 3 Statutu města. MO Plzeň 2 – Slovany má statutem 
svěřenu pouze část „A“ uvedeného pozemku, která patří k 31. mateřské škole, Spojovací 7. 
Mateřská škola užívá i druhou část pozemku (část „B“), která je vedena v účetnictví MO P2, 
ale není ještě svěřena do správy MO P2. Z převodu neplynou žádné nové finanční závazky. 
V případě schválení tohoto návrhu bude upraven Statut města, příloha č. 3.  
 
  K návrhu nebyly dotazy, usnesením č. 48/2011 zastupitelé jednomyslně schválili  
svěření části „B“ předmětného pozemku  do trvalé správy MO P2 a současně uložili Radě 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany zaslat toto usnesení Odboru evidence majetku MMP 
k projednání v celoměstských orgánech.  
 
ad 13. 
 Dalším bodem jednání bylo připomínkování návrhů novel obecně závazných vyhlášek 
statutárního města Plzně o místních poplatcích. Jednalo se o tyto vyhlášky: 
a)  návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 43/1998 o místním 

poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení 
povolené Ministerstvem financí, ve znění vyhlášek statutárního města Plzně č. 52/1998, 
15/2005, 7/2010 a 3/2011; 

b)  návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2001 o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství, ve znění vyhlášek statutárního města Plzně 
č. 7/2004, 10/2005, 16/2005, 9/2006, 8/2010 a 4/2011; 

c)  návrh novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004 o místním 
poplatku ze psů, ve znění vyhlášek statutárního města Plzně č. 10/2007 a 9/2010; 
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U všech vyhlášek dochází k úpravě textu, ať již na základě změny právních předpisů nebo na 
základě důvodů vyplývajících z praxe. Na základě porady předsedů klubů byl návrh usnesení 
předložen zvlášť pro každou vyhlášku. 
 
ad a)  
Mgr. Zíka -  souhlasí s navrhovaným zněním vyhlášky o místním poplatku za 

provozovaný výherní hrací přístroj, jak ale bude technicky řešeno uzavírání 
heren? Existuje nějaký časový harmonogram a budou zastupitelé o postupu 
informováni? 50 % heren už neodpovídá současným právním předpisům, tato 
problematika se už měla řešit dříve; 

Ing. Aschenbrenner – předložená novela vyhlášky je pouze reakcí na změnu legislativy. 
Problematiku heren tato vyhláška neřeší. Dotazy Mgr. Zíky se týkají regulace 
hazardu – tato záležitost bude předmětem jednání u radního Bc. Houdka,       
o výsledku budou zastupitelé informováni; 

 
 Usnesením č. 49/2011 zastupitelé jednomyslně souhlasili s návrhem novely obecně 
závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 43/1998 o místním poplatku za provozovaný 
výherní hrací přístroj nebo jiné technické herní zařízení povolení Ministerstvem financí 
s účinností od 1. ledna 2012. 
 
ad b)  
Ing. Aschenbrenner – návrh novely vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství je předložen variantně. V novele se navrhuje osvobození od 
místního poplatku za užívání veřejného prostranství u fyzických a 
právnických osob, které užívají veřejné prostranství podle čl. 6 odst. 6) a 7) – 
tj. použití veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení a skládky - 
za účelem plnění povinností, vyplývajících ze smluvního vztahu se 
statutárním městem Plzeň. Znamenalo by to, že takové firmy by neplatily 
žádný poplatek a tím by docházelo ke snížení rozpočtových prostředků MO 
Plzeň 2 – Slovany. Z tohoto důvodu doporučuje nesouhlasit s předloženou 
novelou. Toto stanovisko přijala i Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 
svým usnesením č. 194/2011 ze dne 16.11.2011;  

 
Mgr. Zíka -  předmětem poplatku je i „umístění skládek“. Mohli bychom  se při jejich 

odstraňování opřít o tento odstavec? 
Ing. Aschenbrenner – ne, ve vyhlášce se hovoří pouze o povolených skládkách, např. v rámci 

stavebních akcí; 
 
Ing. Sova -  nerozumí návrhu ve variantě 2) „nesouhlasí“. Proč by město mělo samo sobě 

účtovat poplatky? Dává protinávrh – hlasovat o variantě 1), tj. souhlasit 
s vyhláškou; 

Ing. Aschenbrenner – město je sice jedna právnická osoba, ale městské obvody mají rozdělené 
rozpočty, proto by neplacení poplatku negativně ovlivňovalo náš rozpočet;  

 
 Následovalo hlasovaní: 
- návrh Ing. Sovy, tj. varianta 1) – souhlas s vyhláškou: pro 11, proti 12, zdrželi se 4 – 

návrh nebyl přijat; 
- návrh dle varianty 2), tj. nesouhlas s vyhláškou: pro 14, proti 3, zdrželo se 10 – návrh 

byl přijat; 
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 Usnesením č. 50/2011 zastupitelé 14 hlasy nesouhlasili s návrhem novely obecně 
závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004 o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství. 
 
ad c)  
 K předloženému návrhu nebyly žádné dotazy, usnesením č. 51/2011 zastupitelé 
souhlasili s návrhem novely obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004      
o místním poplatku ze psů 26 hlasy, Ing. Sova nehlasoval. 
 
ad 14. 
 Starosta MO dále předložil návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně, 
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 8/2001, Statut města, ve znění obecně závazných 
vyhlášek č. 12/2002, 3/2004, 20/2004, 17/2005, 14/2006, 20/2006, 1/2009 a 3/2010. Text 
novely Statutu města reaguje zejména na změny celostátní legislativy z průběhu roku 2010 a 
2011. Novela dále upravuje Přílohu č. 3 Statutu, která vymezuje majetek svěřený městským 
obvodům do jejich trvalé správy. Platnost nového znění Statutu bude od 01.01.2012. Všechny 
sporné body, o kterých se diskutovalo na minulém zasedání zastupitelstva, budou 
projednávány příští rok. 
 K materiálu nebyly připomínky, usnesení č. 52/2011 v této záležitosti zastupitelé přijali 
všemi hlasy.  
 
ad 15. 
 Dalším bodem jednání byl návrh plánu práce Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany na rok 2012. Zastupitelé obdrželi návrh termínů zasedání včetně jejich rámcového 
obsahu. Program jednotlivých zasedání bude vždy upraven podle aktuálních potřeb.  
 
Mgr. Zíka -  na programu jednání Zastupitelstva města Plzně jsou body, které by se daly 

přenést i náš městský obvod, např. informace o situaci na trhu práce a 
informace z oblasti integrace cizinců a národnostních menšin. Navrhuje 
zařadit tyto body na program jednání ZMO P2; 

Ing. Aschenbrenner – uvedené body lze zařadit na program jednání našeho zastupitelstva. 
Mgr. Zíka v e-mailu ze dne 30.10.2011 doporučoval ustavení komise pro 
národnostní a etnické menšiny RMO P2. Navrhuje, aby tato problematika 
byla řešena v rámci Komise pro bezpečnost RMO P2; 

 
 V 15:30 hodin odešla paní Rottová, přítomno 26 zastupitelů. 
 
Ing. Náhlík -  navrhuje do programu jednání ZMO P2 v březnu, červnu, září a listopadu 

2012 zařadit informativní zprávy ve věci podaných žádostí o dotace 
z mimorozpočtových zdrojů;  

Ing. Aschenbrenner – souhlasí, bude doplněno do programu;  
 
 K návrhu nebyly jiné připomínky, usnesením č. 53/2011 zastupitelé schválili doplněný 
plán práce ZMO Plzeň 2 – Slovany na rok 2012 všemi hlasy. 
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ad 16. 
  Mgr. Fluxa seznámil přítomné s návrhem stanovení finanční částky na úhradu části 
nákladů členům výborů ZMO Plzeň 2 – Slovany za činnost v období červen – říjen 2011 a 
stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům 
zastupitelstva. Nárok na úhradu části nákladů mají pouze členové výborů, kteří nejsou členy 
Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Rozdělení schválených částek pro 
výbory zabezpečí jejich předsedové a písemný návrh předají do sekretariátu tajemnice 
v termínu do 30.11.2011.  
  Náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným členům 
zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, se stejně jako 
v loňském roce navrhovala ve výši 100,- Kč/hod., v rozsahu nejvýše 8 hodin denně včetně 
pojistného pro období od 01.01.2012 do 31.12.2012. 
 
  K návrhu nebyly žádné dotazy, usnesení č. 54/2011 zastupitelé přijali jednomyslně.  
 
ad 17. 
 Následovalo projednání informativních zpráv:  
 
a) Aktuální stav investic v Koterově a na Božkovském ostrově;  
 

Ing. Sova – je vydáno územní rozhodnutí na 2. etapu Úslavského kanalizačního sběrače. 
Jaký je stav majetkového vypořádání pozemků? Žádá o zaslání informace;   

Ing. Aschenbrenner – informace bude Ing. Sovovi poskytnuta e-mailem (zajistí odbor 
MaI); 

 
b) Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 08-11/2011;  
 
c) Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 09-11/2011;  
 

Mgr. Zíka – proběhla kontrola stavu nočních heren, barů a nonstop provozoven na 
území Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, která nezjistila žádné závady. 
Upozorňuje, že herna na Mikulášském náměstí určitě není ve vzdálenosti  
100 m od školy, a proto nesplňuje vyhlášku; 

p. Andrlík – provedená kontrola se soustředila na problematiku mladistvých (zákaz 
podávání alkoholických nápojů mladistvým a nezletilým a hraní na hracích a 
výherních automatech osobami mladšími 18 let), ne na umístění heren; 

 
 Jiné dotazy zastupitelé k informativním zprávám neměli. Usnesením č. 55/2011 vzali 

zastupitelé informativní zprávy na vědomí jednohlasně.  
 
ad 18. 
 Předseda Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany informoval přítomné o plnění 
úkolů z usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 –Slovany za období od 08.09.2011 
do 16.11.2011. 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. 56/2011 zastupitelé přijali 25 hlasy, paní 
Beránková nehlasovala a paní Rottová již nebyla na jednání přítomna. 
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ad 19. – různé 
Bc. Lokajíček -  ptá se celé rady, jak hodnotí uplynulý rok ve funkci? Na městě zastupitelé 

odpovídali na podobné otázky novinářů, nyní budou dávat do Zastupitelstva 
města Plzně informaci o svém působení. Rád by měl podobnou informaci      
i z našeho obvodu, proto navrhuje předložit na příští jednání zastupitelstva 
materiál „programové prohlášení“; 

Ing. Aschenbrenner – působení Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany by ohodnotil 
známkou 2-. Za největší neúspěch považuje neprosazení realizace akce 
„Koterovská náves“, naopak úspěchem je snaha o získávání dotací z různých 
zdrojů; 

 
p. Pokora -  jak se bude dál pokračovat s plánovanou realizací domova pro seniory?  
Ing. Aschenbrenner – ve věci domova pro seniory probíhala korespondence s městem              

i několik jednání, např.: dopis primátorovi z 19.09.2011, usnesení ZMO P2   
č. 40/2011 ze dne 20.09.2011, porada u primátora 03.10.2011, e-mail 
primátorovi ze 17.10.2011, jednání u primátora 24.10.2011, dopis primátora 
ze dne 07.11.2011. Dle sdělení p. primátora jsou náklady na provedení 
rekonstrukce objektu bývalé porodnice velmi vysoké a překračují možnosti 
městského rozpočtu. Město preferuje spíše domy se zvláštním režimem. Pan 
primátor konstatuje, že v současné době je město nuceno od záměru 
rekonstrukce objektu i od záměru zřízení domova pro seniory v této budově 
bohužel ustoupit; 

 
p. Mařík -  podobný problém s kanalizací, jako je v Koterově, má i část Bručné. 

Doporučuje proto připravit projektovou dokumentaci na odkanalizování ulic 
V Zahradách a Mezi Ploty; 

Ing. Aschenbrenner – souhlasí, bude řešeno na poradě s vedoucími odborů; 
 
Mgr. Fluxa -  k dotazu Bc. Lokajíčka ohledně hodnocení činnosti v uplynulém roce:        

Za úspěch považuje přijetí koncepce transparentnosti a otevřenosti, kdy jako 
jediný městský obvod zveřejňujeme všechny materiály k jednání 
Zastupitelstva MO Plzeň 2 – Slovany včetně zápisu z jednání, a program 
jednání Rady městského obvodu. Úspěšně také proběhla elektronická aukce 
na tonery do tiskáren. Neúspěch se týká objektu porodnice – nepřesvědčili 
jsme město, aby si tuto akci vzalo za své, neúspěchem je také nedotažená 
výstavba nové mateřské školy; 

 
Ing. Náhlík -  žádá, aby na lednové zasedání ZMO P2 byla předložena komplexní 

rekapitulace causy „domov pro seniory na území MO P2“ a dále informace   
o prostoru kasáren Světovar včetně příslušného usnesení vlády; 

Mgr. Fluxa -  informace bude předložena. Ve věci domova pro seniory se podařilo sehnat   
i odpovídající dotační titul; 

 
ad 20. 
 Závěrem starosta MO poděkoval přítomným za účast a v 16:00 hodin zasedání ukončil.   
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 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 41/2011 až 56/2011 a dále jmenovitý přehled 
hlasování členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany o jednotlivých 
usneseních. 
 
 
 
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,  
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                                                         Mgr. Petr Zíka   
     člen ZMO Plzeň 2 – Slovany                                    člen ZMO Plzeň 2 - Slovany 
 
 
 
V Plzni dne 6. prosince 2011 
Zpracovala: Jana Rusinová 


