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ZÁPIS 
 

z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 

2014 – 2018 ze dne 26. 01. 2016 
 

Přítomni: Roman Andrlík, Ing. Lumír Aschenbrenner, Ing. arch. Petr Domanický,        
Petr Fišer, PhDr. Jan Fluxa, Jan Hlaváček, Martin Hrubý, Mgr. Pavel 

Janouškovec, Bc. Jan Kalián, Mgr. Barbora Kořanová, RSDr. Ing. Karel Kvit, 

Martin Kydlíček, Bc. Vlastimil Lokajíček, Ing. Petr Náhlík, JUDr. Jaroslav 
Novák, Ing. et Ing. Miloš Nový, Ing. Bohuslav Rada, Irena Rottová, Václav 

Seitz, M.Sc., Ing. František Sokol, MBA, Ing. Petr Sova, Petra Šípková, Bc. 
David Šlouf, MBA, MUDr. Milan Štěpáník, Ladislav Uhrin, Mgr. Petr Zíka; 

 

Omluven: Martin Složil; 
 

Začátek jednání: 14:00 hodin 
 

Program: 

 1.   Zahájení a schválení programu jednání 
 2.   Volba návrhové komise  

 3.   Stanovení ověřovatelů zápisu   
 4.  TAJ/9 Zánik mandátu člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany a 

stanovení náhradníka za člena ZMO Plzeň 2 - Slovany 

 5.  TAJ/1 Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 – Slovany a orgánů města Plzně                 
od posledního zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

 6.   Vystoupení hosta – zástupce velitele Městské policie Plzeň – služebny 
Slovany 

 7.  EAP/1 Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2016  
 8.  MAI/2 Plán investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2016  

 8. a) MAI/3 IZ – Koordinace významných staveb ve městě Plzni v letech 2016 – 2018 
 8. b) MAI/4 Realizace významné stavební akce „Uzel Plzeň II“  

 9.  TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 9. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany  

 10.  MAI/1 IZ – Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2015 
 11.  TAJ/3 IZ – Současný stav a příp. výhled ve věci: výstavba a zprovoznění Spalovny 

v Chotíkově, budoucí provozování Vodárny Plzeň – investiční záměry, stav 
„kauzy“ AMADEUS – Korzo na Americké tř.  

 12.  TAJ/4 IZ – Docházka členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany a 

členů výborů ZMO P2 na jednání 
 13.  EAP/2 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 12/2015 

– 01/2016 
 14.  TAJ/5 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 

12/2015 – 01/2016 

 15.  TAJ/6 Plán činnosti Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany na I. pololetí 
2016 

 16.  TAJ/7 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období            
od 19. 11. 2015 do 11. 01. 2016  

 17.  TAJ/8 Změna ve složení Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany 

 18.   Různé  
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1.– 3. Zahájení a schválení programu jednání, volba návrhové komise, stanovení 

 ověřovatelů zápisu 
 

 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období  

2014 - 2018 zahájil a jeho průběh řídil starosta městského obvodu Plzeň 2 – Slovany Ing. 
Lumír Aschenbrenner. Přivítal přítomné, konstatoval, že na začátku jednání je přítomno 23 

členů zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné. Z jednání byl omluven p. Martin Složil, 
Ing. Petr Náhlík a RSDr. Ing. Karel Kvit avizovali pozdější příchod.   

 

 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“ , poté byl program 
jednání schválen 23 hlasy, tj. všemi přítomnými členy zastupitelstva.  

 
 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl: p. Ladislava Uhrina, Bc. 

Vlastimila Lokajíčka a Ing. Petra Sovu. O návrhu se hlasovalo: pro 23, proti 0, zdrželo se 0. 

 Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Bohuslav Rada a Mgr. Petr Zíka – schváleni       
23 hlasy. 

 
 

 4.  TAJ/9 Zánik mandátu člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany a stanovení náhradníka za člena ZMO Plzeň 2 – Slovany 
  

 Starosta MO P2 informoval přítomné, že obdržel písemnou rezignaci na mandát členky 
Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany paní Mgr. Miloslavy Rutové (ANO 

2011) ke dni 15. 01. 2016 z pracovních důvodů. Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 

na svém jednání dne 20. 01. 2016 tuto skutečnost vzala na vědomí usnesením č. 11/2016. 
Rada současně v souladu se zákonem o volbách do zastupitelstev obcí prohlásila náhradníka 

z kandidátní listiny ANO 2011, paní Mgr. Barboru Kořanovou, nar. 27. 09. 1984, bytem 
Plzeň, Pěnkavova 16, členkou Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Pan 

starosta novou členku ZMO Plzeň 2 – Slovany přítomným osobně představil. Aby mohla 

v souladu se zákonem o obcích paní Mgr. Barbora Kořanová řádně vykonávat funkci členky 
Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, bylo třeba, aby složila slib předepsaný    

§ 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Pan starosta požádal Ing. Bohuslava 
Radu, aby přednesl znění slibu, poté Mgr. Kořanová složila slib do rukou pana starosty. Tímto 

se Mgr. Kořanová stala právoplatnou členkou zastupitelstva a mohla se účastnit hlasování.  

 
 Nadále bylo přítomno 24 zastupitelů.  

 
 Usnesení č. 1/2016 v této záležitosti zastupitelé vzali na vědomí 23 hlasy, 1 zastupitel 

nehlasoval.  

 
 

 5.  TAJ/1 Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 – Slovany a orgánů města Plzně          

od posledního zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 
  

  Starosta MO P2 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 RMO P2 č. 207/2015 (udělení výjimky z placení nájmu 
v prostorách KD Šeříková) - jak rada postupovala, jsou podmínky pro 

snížení či prominutí nájemného zaneseny do provozního řádu?  

Ing. Aschenbrenner – součástí usnesení RMO P2, kterým byl schválen sazebník nájmů v KD 
Šeříková, je i tabulka s výší nájemného pro jednotlivé prostory a rovněž 

ustanovení, že případné výjimky ze sazebníku jsou v kompetenci rady. 
Snížení nájmu tedy umožňují pravidla, která rada schválila;  

PhDr. Fluxa -  uvedený případ se týkal žádosti Obce baráčníků Plzeň – Božkov, které byla 

poskytnuta sleva na nájmu ve výši 9.000,- Kč. Obec baráčníků sdružuje 
převážně seniory, kteří udržují tradice; 

 

Mgr. Zíka - k usnesení RMO P2 č. 216/2015 (Pravidla pro pořádání zájezdů pro 

důchodce s trvalým bydlištěm na území Městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany) – proč je v pravidlech požadavek na uvedení rodného čísla? 

Bc. Pečenka -  u některých zájezdů je vyžadováno rodné číslo např. z důvodu uzavření 

pojištění. Pokud rodné číslo není potřeba, sociální odbor jej nevyžaduje; 
 

  K předloženému materiálu zastupitelé neměli další dotazy, usnesením č. 2/2016 jej 

vzali na vědomí jednohlasně.    
 

 

 6.    Vystoupení hosta – zástupce velitele Městské policie Plzeň – služebny 

Slovany 

 
 Na zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany byli pozváni hosté: zástupce velitele MP Plzeň, 

služebny Slovany – pí Martina Šimůnková, velitel PČR, obvodního oddělení Plzeň 2 - npor. 
Ing. Bc. Martin Černý a velitel JSDH Koterov – p. Petr Jůzek. Velitel PČR a JSDH Koterov 

se z jednání omluvili z důvodu jiných pracovních povinností. Zástupce velitele MP Plzeň, 

služebny Slovany informovala přítomné o činnosti za uplynulé období a následně odpověděla 
na dotazy zastupitelů.  

 
pí Šimůnková -  v novém roce 2016 došlo k několika změnám: odešel velitel p. Petřík, který 

se od 01. 01. 2016 stal velitelem služebny na Borech, dále odešli 2 strážníci, 

kteří nesplnili podmínku vzdělání. Na služebnu byli přiděleni 3 noví 
strážníci a 2 asistenti městské policie, kteří zajišťují např. dohled u přechodů 

pro chodce před ZŠ, u skládek apod. Městská policie se v uplynulém období 
zaměřovala na odkládání odpadu mimo vyhrazená místa, kontroly 

bezdomovců, včetně poradenství, kam se mohou obracet s žádostmi             

o pomoc. Dále proběhla spolupráce s revizory PMDP při zjišťování 
totožnosti osob v rámci kontrol v dopravních prostředcích; 

 
Ing. Rada -  jaká je současná bezpečnostní situace na Bručné, byly zde vykradeny asi        

3 domy; 

pí Šimůnková - ve všech okrajových částech obvodu strážníci vykonávají běžnou 
pochůzkovou činnost. Dle její zkušenosti se problémové skupiny vždy 

z kontrolovaného území přesunují jinam. Přesný počet vykradených domů jí 
není znám, neboť tato věc je v kompetenci Policie ČR; 
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Ing. Rada -  žádá o zjištění informace od Policie ČR; 
 

Mgr. Zíka -  obracejí se na něho občané se stížnostmi na přetrvávající podomní prodej, 
konkrétně se jedná o nabídku energií. Jak si mají počínat? 

pí Šimůnková -  protože podomní prodej je ve městě Plzni zakázán vyhláškou, mohou 

občané zavolat na linku Městské policie (156), která na místo přijede a bude 
věc řešit; 

 
Mgr. Zíka -  probíhají nějaké kontroly v okolí ubytoven? 

pí Šimůnková -  i tato věc je záležitostí Policie ČR; 

 
 Usnesením č. 3/2016 zastupitelé vzali informace přednesené paní Šimůnkovou na 

vědomí všemi hlasy, paní Šimůnková poté jednání zastupitelstva opustila.  
 

 

 7.  EAP/1 Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2016 

 
  Místostarosta MO P2 p. Roman Andrlík předložil návrh rozpočtového opatření č. 1 

rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2016. Jednalo se o zapojení prostředků 

FRR MO P2 v celkové výši 4.982 tis. Kč. Na základě žádosti odboru MaI budou finanční 
prostředky použity na úhradu výdajů, které byly rozpočtem pokryty v roce 2015, ale nedošlo 

k jejich realizaci, popř. vyfakturování výdajů za provedené práce. Největší položky tvoří RLZ 
komunikace ul. Ve Višňovce (1.694 tis. Kč), Stálá scéna (724 tis. Kč) a RLZ kanalizace 

Koterov (433 tis. Kč). Součástí návrhu byl také převod finančních prostředků z FRR MO P2 

na MMP účelově vázaných na výkup budovy na Božkovském ostrově (104 tis. Kč) a na 
výkup pozemků (114.608,- Kč). 

 
Bc. Lokajíček -  návrhem se zabýval Finanční výbor ZMO P2, který zastupitelstvu doporučil 

rozpočtové opatření přijmout; 

 
  Materiál byl předem kladně projednán v Radě městského obvodu. Ani zastupitelé 

k němu neměli připomínky a usnesením č. 4/2016 jednohlasně schválili provedení výše 
uvedeného rozpočtového opatření.   

 

 

 8.  MAI/2 Plán investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2016  
 
  Místostarosta MO P2 PhDr. Fluxa informoval přítomné o přípravě plánu investiční 

činnosti MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2016. Usnesením ZMO P2 č. 67/2015 ze dne 01. 12. 

2015 byl schválen rozpočet MO pro rok 2016. Pro investiční výstavbu byly určeny finanční 
prostředky ve výši 2,35 mil. Kč a na projektové dokumentace plánované v roce 2016 finanční 

prostředky ve výši 0,20 mil. Kč. Dále ZMO schválilo převod finančních prostředků z FRR ve 
výši nevyčerpaných finančních prostředků rozpočtovaných na rok 2015. Plán investic na rok 

2016 byl rozdělen do tří částí, a to: 

-  investice započaté v roce 2015, tj. Stálá scéna Chvojkovy lomy, Obytná ulice Ve 
Višňovce – 1. etapa, Božkovský ostrov – parkoviště;   

-  investice plánované v roce 2016 – finančně zajištěné, tj. Elektropřípojka Božkovský 
ostrov, Obnova Jiráskova náměstí, Koterov – propojení kanalizace s ÚKS, Připojení IT 

– 37. MŠ Barvínková 18; 
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-  další možné investice v případě finančních prostředků (uvedeno celkem 11 akcí); 
Obdobně byly do tří částí rozděleny i projektové dokumentace.  

   
  Materiál byl předem kladně projednán v Komisi pro rozvoj obvodu a investiční 

činnost RMO P2 a v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. 

 
  K předloženému návrhu nebyly připomínky, usnesení č. 5/2016 ve výše uvedené 

záležitosti zastupitelé schválili všemi hlasy.  
 

 

 8. a) MAI/3 Koordinace významných staveb ve městě Plzni v letech 2016 - 2018 
 

  Technický úřad MMP ve spolupráci s vedením města Plzně shromáždil základní údaje  
o v současnosti známých významných stavbách s navrhovanými termíny, resp. předpoklady    

o době jejich realizace, od významných investorů, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správy a 

údržby železniční dopravní cesty, Správy a údržby silnic Plzeňského kraje a dále zajišťované 
Odborem investic MMP, Správou veřejného statku města Plzně a Vodárnou Plzeň, a.s., na 

území města Plzně. Souhrn těchto významných staveb byl zpracován do přehledné tabulky, 
která tvořila přílohu předložené informativní zprávy.  

 

  Usnesením č. 6/2016 zastupitelé vzali předloženou informativní zprávu na vědomí 
jednomyslně.  

 
 

 8. b) MAI/4 Realizace významné stavební akce „Uzel Plzeň II.“   
 
  V návaznosti na projednání informativní zprávy uvedené pod bodem č. 8. a) předložil 

Ing. Aschenbrenner návrh usnesení ve věci realizace významné stavební akce „Uzel Plzeň,    
2. stavba – přestavba osobního nádraží včetně mostů Mikulášská“. Součástí této stavby je také 

celková přestavba železničních mostů přes ulici Mikulášskou a rekonstrukce části této ulice. 

Oba mosty nevyhovují v dnešní době požadovaným parametrům jak z hlediska únosnosti, tak 
z hlediska prostorového uspořádání pod mosty. Součástí budou rovněž přeložky všech 

inženýrských sítí v dotčeném území. Na úpravu Mikulášské ulice bude bezprostředně 
navazovat rekonstrukce celého prostoru přednádraží. Předpokládaný termín realizace stavby 

je 08/2016 – 12/2018. V průběhu stavby by mělo dojít k velkému dopravnímu omezení 

silniční i tramvajové dopravy, které se dotkne velké části občanů města Plzně.  
  V této záležitosti se sešla na mimořádném jednání Rada městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany, která svým usnesením č. 14/2016 ze dne 26. 01. 2016 doporučila vedení statutárního 
města Plzně využít při jednání se spoluinvestorem této stavební akce, státní společností 

SŽDC, všech dostupných legislativních prostředků a nástrojů tak, aby realizace výše uvedené 

stavby a zejména plánovaná uzavírka komunikací proběhla v co nejkratším možném časovém 
intervalu s nejzazším termínem dokončení 30. 08. 2018. V tomto smyslu byl předložen návrh 

usnesení na jednání ZMO P2. 
 

Ing. arch. Domanický – připomíná, že v loňském roce byly velké problémy při uzavírce 

v souvislosti s rekonstrukcí zastávek MHD na Francouzské tř. Obává se, že 
komplikace s provozem se budou opakovat. Navrhuje proto stanovit 

objízdné trasy tak, aby docházelo k co nejmenšímu zatížení obytných 
oblastí; 
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Ing. Aschenbrenner – v záležitosti této akce se mimořádně sešel také výbor pro zadávání 
veřejných zakázek ZMP, který svým usnesením doporučil Zastupitelstvu 

města Plzně schválit odůvodnění této veřejné zakázky s tím, že Mikulášská 
a Slovanská třída budou pro automobilovou a tramvajovou dopravu 

obousměrně zprůjezdněny nejdéle do 24. 08. 2018; 

 
Mgr. Zíka -  znamená to, že pod viadukty nebude možné chodit ani jezdit? 

Ing. Aschenbrenner – ano, bude zde zachován pouze průjezd tramvají po jednokolejné trati; 
 

Ing. Aschenbrenner – pokud Ing. arch. Domanický doporučuje doplnění předloženého návrhu 

usnesení, žádá návrhovou komisi o přečtení příslušného návrhu; 
 

  Návrhová komise naformulovala  doplňují text usnesení takto: „….s nejzazším termínem 
dokončení 30. 08. 2018 a iniciovat komplexní řešení objízdných tras vedoucí k minimálnímu 

nárůstu zatížení obytných oblasti“. Ing. Aschenbrenner, jako předkladatel tohoto materiálu, 

s doplněným zněním souhlasil a požádal zastupitele o hlasování.  
 

  Doplněné usnesení č. 7/2016 zastupitelé přijali takto: pro 23, proti 0, zdrželo se 0,          
1 zastupitel nehlasoval.  

 

 

9. – 14. TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 9. zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  
 

 Následovalo projednání informativních zpráv:  

 
a) MAI/1: Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2015 

 
 Informativní zprávu zastupitelé vzali na vědomí usnesením č. 8/2016 24 hlasy, tj. všemi 

přítomnými členy zastupitelstva.              

 
 

b) TAJ/3: Současný stav a příp. výhled ve věci: výstavba a zprovoznění Spalovny 

v Chotíkově, budoucí provozování Vodárny Plzeň – investiční záměry, 

stav „kauzy“ AMADEUS – Korzo na Americké tř.  

 
Ing. Aschenbrenner – informativní zpráva byla předložena na základě požadavku 

z předchozího jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. 
Ve věci výstavby a zprovoznění Spalovny v Chotíkově byl na jednání ZMO 

P2 přizván generální ředitel Plzeňské teplárenské, a.s., Mgr. Tomáš Drápela;  

 
Mgr. Drápela -  objekt spalovny je po technické stránce hotov, nyní se „oživuje“ provoz. Do 

14 dnů by mělo být ověření, že spalovna splňuje všechny náležitosti. 
Stavební povolení nabude znovu účinnosti pravděpodobně začátkem  

března. Uvedení do zkušebního provozu se očekává v září tohoto roku; 
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Mgr. Zíka -  jak se bude řešit odpad, který se v současné době ukládá na skládku 
Vysoká? 

Mgr. Drápela -  jak již bylo řečeno, spalovna bude na plný výkon pracovat pravděpodobně 
až od září, do té doby se odpad bude vozit na skládku Vysoká a zůstane tam 

uložený; 

 
Mgr. Zíka -  jak byla akce financována? 

Mgr. Drápela -  byly splněny všechny podmínky pro udělení dotace, ale protože zatím nebyl 
schválen zákon o odpadech, dotace nebyla přiznána. Plzeňská teplárenská 

a.s. měla za účelem výstavby spalovny naspořeno 800 mil. Kč a částečně 

využila úvěr; 
 

Ing. arch. Domanický – bude se pálit veškerý odpad, který se do spalovny přiveze, bez 
třídění? 

Mgr. Drápela -  ano, je to správný postup; 

 
 Protože zastupitelé neměli ve věci výstavby a zprovoznění Spalovny v Chotíkově další 

dotazy, Mgr. Drápela jednání zastupitelstva opustil ve 14:45 hodin.  
Současně přišel RSDr. Ing. Kvit, přítomno 25 zastupitelů.  

 

Mgr. Zíka -  k části informativní zprávy ve věci provozování Vodárny Plzeň: figuruje zde 
ještě firma Veolia? 

Bc. Šlouf -  ne, od 01. 01. 2016 je 100 % vlastníkem Vodárny Plzeň a.s. město Plzeň; 
 

Mgr. Zíka -  za jakých finančních podmínek se město Plzeň stalo vlastníkem? 

Ing. Aschenbrenner – tato věc nepřísluší jednání našeho zastupitelstva, doporučuje se 
s dotazem obrátit na Zastupitelstvo města Plzně; 

Bc. Šlouf -  byla stanovena nepřekročitelná cena ve výši 710 mil. Kč. Cena bude ještě 
drobně upravena, ale max. výše nemůže být překonána; 

 

 K návrhu nebyly jiné připomínky, usnesení č. 9/2016 v této věci zastupitelé přijali 24 
hlasy, 1 zastupitel se hlasování zdržel.  

 
 

c) TAJ/4: Docházka členů ZMO Plzeň 2 – Slovany a členů výborů ZMO P2 na 

jednání  
 

 Zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí usnesením č. 10/2016 24 hlasy,            
1 zastupitel se hlasování zdržel.  

 

 
d) EAP/2: Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období             

12/2015 – 01/2016 
 

 Usnesením č. 11/2016 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí bez rozpravy 

všemi hlasy.  
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e) TAJ/5: Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

12/2015 – 01/2016 

 
 Usnesením č. 12/2016 zastupitelé vzali předloženou informativní zprávu na vědomí 

jednomyslně.  

 
 

 15.  TAJ/6 Plán činnosti Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany na I. pololetí 

2016 

 

 Na minulém zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany dne 01. 12. 
2015 bylo přijato usnesení č. 77/2015, kterým zastupitelé jednohlasně schválili plán činnosti 

KV ZMO P2 na rok 2016, pověřili jej k provádění příslušné kontrolní činnosti a současně 
uložili předsedovi KV ZMO P2 předložit plán konkrétních kontrol na I. pololetí 2016 na 

lednovém jednání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Po předchozím 

projednání v Kontrolním výboru předseda KV ZMO P2 předložil návrh na provedení kontroly 
vybrané investiční akce KD Šeříková, realizované v roce 2015, se zaměřením na účelnost 

vynaložených finančních prostředků z rozpočtu MO P2 a města Plzeň. Zpráva o výsledku 
kontroly bude předložena na zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 

v červnu 2016.  

 
Bc. Lokajíček -  po dohodě s Ing. Radou bude kontrolní skupina doplněna o zástupce 

Finančního výboru ZMO P2; 
 

 K návrhu nebyly připomínky, usnesením č. 13/2016 zastupitelé jednomyslně pověřili 

Kontrolní výboru ZMO P2 provedením navrhované kontroly.  
 

 

 16.  TAJ/7 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období      

od 19. 11. 2015 do 11. 01. 2016 

 
 Další materiál předložený předsedou Kontrolního výboru ZMO P2 se týkal plnění 

usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 19. 11. 2015 do   
11. 01. 2016. Ve sledovaném období bylo splněno 13 úkolů, 4 úkoly mají delší termín plnění,     

proto zůstávají nadále ve sledování. V jednom případě je žádáno o prodloužení termínu 

plnění, jedná se o usnesení ve věci propagace KD Šeříková a úpravu nájemních smluv 
dlouhodobým nájemcům. Dále bylo navrženo zrušení usnesení ve věci zpracování projektu 

Malostranských jezírek.  
 

Ve 14:56 přišel Ing. Náhlík a současně odešel JUDr. Novák, přítomno 25 zastupitelů. 

 
Ing. et Ing. Nový - žádá o konkrétnější informaci o akci „Malostranská jezírka“; 

Ing. Rada -  pan Helus do současné doby nezískal kladná stanoviska všech dotčených 
orgánů.  Po předložení jeho posledního návrhu bylo konstatováno, že jezírka 

jsou jen částečně na pozici původních jezírek, neodpovídá jejich velikost ani 

tvar a jsou od Škoda sport parku podstatně více vzdálena, než tomu bylo 
v původní studii. Záležitost byla projednána v Radě městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany dne 20. 01. 2016, kdy rada souhlasila s odložením 
přípravy a realizace projektu Malostranských jezírek do doby schválení 

nového územního plánu; 
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 K materiálu nebyly jiné dotazy, usnesením č. 14/2016 zastupitelé předložený návrh 

schválili jednohlasně.  
 

 

 17.  TAJ/8 Změna ve složení Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany   

 

 Předseda KV ZMO P2 dále předložil návrh týkající se změny ve složení Kontrolního 
výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany. Členka KV paní Mgr. Miloslava Rutová (ANO 2011) 

požádala dne 15. 01. 2016 o odvolání z uvedené funkce. Zastupitelský klub ANO 2011 

navrhuje zvolit novým členem Kontrolního výboru ZMO P2 pana Bc. Miloslava Apolína, 
bytem Nepomucká 191/A, Plzeň. Protože Bc. Apolín nebyl na zasedání zastupitelstva 

přítomen, zaslal písemný souhlas se svojí kandidaturou. 
 

 K návrhu nebyly připomínky, usnesení č. 15/2016 v této záležitosti zastupitelé přijali 

všemi hlasy.  
 

 

 18.   Různé  

 

Mgr. Zíka -  došlo k nějakým změnám v oblasti výherních hracích přístrojů? 
Ing. Aschenbrenner – ne, stále platí stanovisko, že na území našeho městského obvodu nechce 

žádné výherní hrací přístroje;  
 

 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto p. starosta poděkoval všem přítomným za 

účast a zasedání zastupitelstva ukončil v 15:10 hodin. 
 

 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 1/2016 až 15/2016 a dále jmenovitý přehled 

hlasování členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany o jednotlivých 
usneseních. 

 
 

 

 
…………………………………………                      ……………………………………. 

          Ing. Lumír Aschenbrenner                                                 Roman Andrlík                                                   
    starosta MO Plzeň 2 – Slovany                               místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany 

 

Ověřili: 
 

 
 

 

…………………………………………                      ……………………………………. 

              Ing. Bohuslav Rada                                                  Mgr. Petr Zíka       

        předseda Kontrolního výboru                                           člen ZMO Plzeň 2 – Slovany 
       a člen ZMO Plzeň 2 - Slovany 

 

V Plzni dne 01. 02. 2016                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 


