
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2  - Slovany dne 5. 4. 2016 

1 
 

ZÁPIS 
 

z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 

2014 – 2018 ze dne 5. 4. 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, 

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

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

 

Omluven: Martin Kydlíček;  
 

Začátek jednání: 14:00 hodin 
 

Program: 

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

 3.   Stanovení ověřovatelů zápisu   
 4.  TAJ/1 Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 – Slovany a orgánů města Plzně                 

od posledního zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

 5.  TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 10. zasedání ZMO Plzeň 2 - Slovany – 
blok I. (vystoupení hostů) 

 6.  KT/2 IZ – Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií Plzeň, 
služebnou Slovany a Policií ČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2015  

 7.  KT/3 IZ – Činnost JSDH a SDH působících v MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2015  

 8.  EAP/1 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2015 
 9.  EAP/2 Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2015, k 1. 1. 2016, rozpočet účelových fondů na rok 2016 a rozpočtové 
opatření č. 2 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2016 

 10.  EAP/3 Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2016 
 11.  EAP/5 Poskytnutí dotací z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany   

 12.  KT/1 Vyřazení nepotřebné hasičské techniky  
 13.  TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 10. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany – 

blok II. 

 14.  MAI/1 IZ – Akce probíhající v roce 2016 – dotace z mimorozpočtových zdrojů 
 15.  EAP/4 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

02-03/2016 
 16.  TAJ/4 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období         

02-03/2016 

 17.  TAJ/5 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období            
od 11. 1. 2016 do 21. 3. 2016  

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

 ověřovatelů zápisu 

 
 10. 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 26 

členů zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné. Z jednání byl omluven p. Martin Kydlíček. 

 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“ , poté byl program 
jednání schválen 26 hlasy, tj. všemi přítomnými členy zastupitelstva.  

 

 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl: Ing. Petra Náhlíka, Bc. 
Vlastimila Lokajíčka a p. Martina Složila. O návrhu se hlasovalo: pro 26, proti 0, zdrželo se 0. 

 Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Bohuslav Rada a RSDr. Ing. Karel Kvit – 
schváleni 26 hlasy. 

 

 

 4.  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.  

 
Diskuse zastupitelů: 

 

RSDr. Ing. Kvit – k nelegální ubytovně v objektu Částkova 56 – jedná se o objekt 
v soukromém vlastnictví? Jaké úkony v této záležitosti již proběhly? 

Ing. Aschenbrenner – objekt na adrese Částkova 56 je v soukromém vlastnictví. Ve věci 
nelegální ubytovny je postupováno dle platných zákonů. Na místě bylo 

provedeno několik šetření za účasti zástupců MMP, Policie ČR, Městské 

policie a HZS Plzeňského kraje. Následně bylo zahájeno řízení o odstranění 
stavby a zaslána výzva k bezodkladnému zastavení nepovolených 

stavebních prací. Městská policie byla informována o možnosti ubytovat 
osoby, které byly nuceny opustit nelegální ubytovnu, prostřednictvím 

Diecézní charity. Všem zastupitelům bude zaslán písemný přehled vývoje 

událostí v souvislosti s nelegální ubytovnou na adrese Částkova 56; 
 

RSDr. Ing. Kvit – dne 10. března byla na budově ÚMO P2 vyvěšena tibetská vlajka. Na 
základě jakého rozhodnutí rady nebo zastupitelstva byla vlajka vyvěšena? 

Nebo se jedná o soukromou iniciativu? 

Ing. Aschenbrenner – k vyvěšení tibetské vlajky nebylo přijato žádné usnesení rady ani 
zastupitelstva, neboť RMO ani ZMO si tuto pravomoc nevyhradily. Nejedná 

se ani o soukromé rozhodnutí. Vlajka je každoročně vyvěšována na základě 
zvážení a postoje současného vedení městského obvodu. Tibet je symbolem 

všech utlačovaných národů, vyvěšení vlajky je chápáno jako jejich podpora; 

 
Mgr. Zíka -  žádá o podrobnější informaci o výši dotací pro jednotlivé střední školy 

z MO P2 poskytnuté dle usnesení RMP č. 322 (Podpora primární prevence 
sociálně patologických jevů) a 323 (Podpora tělovýchovných aktivit) ze dne 

24. 3. 2016. 
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   Dále na jednání RMO P2 dne 23. 3. 2016 byla přiznána sleva ve výši 50 %   
z nájemného velkého sálu v KDŠ pro Box club Ondřeje Stacha na pořádání 

„Poháru osvobození Plzně 1945“. Doporučuje, aby akce pořádané v KD 
Šeříková vztahující se ke státním svátkům, byly osvobozeny od nájemného; 

Ing. Aschenbrenner – informace o dotacích pro střední školy bude Mgr. Zíkovi zaslána         

e-mailem; 
   Návrh ohledně odpuštění nájemného v KDŠ bude zvážen na jednání Rady 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Zatím byli zájemci, kterým byla 
poskytnuta sleva z nájemného, informováni, že v letošním roce je velký sál 

KDŠ pronajímán za zaváděcí cenu, tj. je poskytována sleva z nájemného ve 

výši 50 %; 
 

  K předloženému materiálu zastupitelé neměli další dotazy, usnesením č. 16/2016 jej 
vzali na vědomí 24 hlasy, 2 zastupitelé se hlasování zdrželi.     

 

 

5. – 7. TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 10. zasedání ZMO Plzeň 2 – 

Slovany ve volebním období 2014 – 2018 – blok I. (vystoupení hostů) 
 

 Na zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany byli pozváni hosté: velitel 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. Zastupitelé obdrželi písemné 

informativní zprávy o činnosti jednotlivých složek za rok 2015 a následně odpověděli na 
dotazy zastupitelů.  

 

a) KT/2 Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií Plzeň, služebnou 

Slovany a Policií ČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2015  

 
pí Šimůnková -  nejprve představila svého zástupce p. Bc. Ladislava Bečváře. K činnosti MP 

v uplynulém období – účastnili se šetření ve věci nelegální ubytovny 

Částkova 56, monitorovali zde pohyb osob a zjišťovali, kolik by jich 
v objektu mohlo být ubytováno. Další činnost MP se týkala např. spolupráce 

s PMDP (výpomoc při přepravních kontrolách, které jsou prováděny 
revizory) a zvýšeného dohledu při kulturních akcích např. na Papírně, v KD 

Šeříková. V souvislosti s restaurací na TJ Lokomotiva byly řešeny stížnosti 

na rušení nočního klidu. Dále byl projednáván nepořádek v Rychtaříkově 
ulici (větší množství odpadků). V této věci na ÚMO P2 proběhne schůzka 

s Ing. Cinkem, jednatelem firmy, která vlastní objekt bývalé porodnice;  
 

Mgr. Zíka -  jaké jsou poslední poznatky z monitorování osob v objektu Částkova 56? 

pí Šimůnková -  poslední kontrola proběhla dne 4. 4. 2016 ve večerních a nočních hodinách. 
Nebyl zjištěn žádný pohyb osob do budovy ani z budovy, v objektu se 

nesvítilo; 
 

Bc. Lokajíček -  v souvislosti s teplejším počasím zaznamenává zvýšený pohyb 

nepřizpůsobivých občanů ve veřejném prostoru, např. v okolí vietnamských 
večerek (požívání alkoholických nápojů, nepořádek). Žádá městskou policii, 

aby v příslušných lokalitách zvýšila hlídkovou činnost; 
pí Šimůnková -  souhlasí, strážníci se touto problematikou již zabývají; 
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RSDr. Ing. Kvit – jaké jsou první poznatky po otevření nového domova pro seniory                 
u papírny? 

pí Šimůnková -  objevují se stížnosti na rušení nočního klidu v souvislosti s restaurací            
u papírny. Městská policie situaci monitoruje a provádí kontroly. V poslední 

době zde proběhly dvě kontroly, kdy byli upozorněni, že intenzita produkce 

se bude ještě zvyšovat. Z tohoto důvodu byl podnět předán na ÚMO P2; 
 

Ing. Sokol, MBA – trvale narůstá počet nahlášených přestupků nepřizpůsobivých občanů 
např. v lokalitě Hlavního nádraží ČD. Výsledek provedených kontrol 

vyznívá rozpačitě – domluva, uložení pokuty, ale tito občané na její 

zaplacení nemají prostředky. Je nějaké jiné řešení, jak situaci zvládat? 
pí Šimůnková -  snaží se, aby problematickým občanům byla udělena sankce zákazu pobytu; 

Ing. Bc. Černý – pokud je udělena sankce blokové pokuty, nelze již řešit jinak. V případech, 
kdy byla bloková pokuta udělena více než 2x, předávají případy na 

přestupkové oddělení ÚMO P2 k dalšímu řešení; 

 
p. Seitz, M.Sc - navazuje na podnět Bc. Lokajíčka. Touto problematikou se pravidelně 

zabývá i Komise pro bezpečnost RMO P2. Osobně může zodpovědně 
prohlásit, že v případě telefonického oznámení na Městskou policii, jsou 

strážníci během několika minut na místě a situaci okamžitě řeší; 

 
Ing. Rada -  žádá o zvýšenou hlídkovou činnost ve vnitrobloku Lužická x Částkova, kde 

vozidla parkují i na žlutých čárách a je zde obtížný průjezd;  
 

 Protože k činnosti Městské policie Plzeň, služebny Slovany, již nebyly další dotazy, 

nechal p. starosta hlasovat o přednesených informacích: pro 26, proti 0, zdrželo se 0. 
 

 Ve 14:35 hodin z jednání odešli hosté – Ing. Průša, vedoucí Odboru bezpečnosti a 
prevence kriminality MMP a pí Šimůnková, velitel MP Plzeň, služebny Slovany.  

 

Ing. Bc. Černý – doplnil informaci o činnosti Policie ČR, obvodního oddělení Plzeň 2 – oproti 
roku 2014 došlo v roce 2015 k mírnému poklesu kriminality na území MO 

P2, největším problémem je majetková trestá činnost, zejména krádeže 
vloupáním do motorových vozidel, bytů a sklepů. Výkon služby je dle 

možností směrován do problémových míst s největším nápadem trestné 

činnosti; 
 

Mgr. Zíka -  má podobný dotaz jako na MP, jaká je situace v souvislosti s objektem 
Částkova 56? 

Ing. Bc. Černý – Policie ČR nemá oprávnění ke vstupu do objektu ubytovny. Na rozsah 

trestné činnosti a přestupkového jednání na MO P2 neměl tento objekt vliv; 
 

 Ve 14:39 hodin z jednání odešel velitel Policie ČR, obvodního oddělení Plzeň 2, Ing. 
Bc. Černý. 

 

 Následovalo hlasování o obou částech informativní zprávy (činnost MP a PČR) – 
informativní zprávu zastupitelé vzali na vědomí jednomyslně usnesením č. 17/2016. 

 
 

 



Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2  - Slovany dne 5. 4. 2016 

5 
 

b) KT/3 Činnost JSDH a SDH působících v MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2015   

 

p. Jůzek -  v poslední době se zvýšila statistika počtu výjezdů – lidé uklízí na svých 
zahrádkách a pálí odpad. Dále informuje, že po městě jsou umístěny 

reklamní banery na náborovou  kampaň s názvem „Staň se dobrovolným 

hasičem“. SDH vlastní kvalitní techniku, ale mají málo členů výjezdových 
jednotek, nyní je v celé Plzni kolem 250 členů. Musí konstatovat, že už jsou 

zaznamenány kladné odezvy, přihlásilo se již cca 20 osob. Město se pro 
dobrovolné hasiče snaží vyjednat některé benefity, např. zvýhodněné volání, 

slevy na MHD, levnější vstupenky na kulturní akce a další. Dobrovolní 

hasiči vykonávají činnost bezplatně ve svém volném čase;  
 

Mgr. Zíka -  mají hasiči přístup do objektu Částkova 56? Souhlasil by s přestavbou 
tohoto objektu na parkovací dům. 

  Dále v minulých dnech došlo za Plzní k požáru, zplodiny byly cítit až na 

našem obvodě. Údajně se mělo jednat o sklad. Žádá o informaci v této věci; 
p. Jůzek -  do objektu Částkova 56 by se hasiči dostali pouze v případě, že dojde 

k požáru. Pokud se jedná o požár údajného skladu za Plzní, zjistí 
podrobnosti včetně toho, zda došlo ke znečištění ovzduší škodlivými 

látkami a následně bude Mgr. Zíku informovat; 

Ing. Aschenbrenner – budoucí využití objektu Částkova 56 bude námětem diskuse s městem, 
která teprve započala; 

 
 Po ukončení diskuse zastupitelé usnesením č. 18/2016 vzali předloženou informativní 

zprávu na vědomí jednohlasně. Následně p. Jůzek, velitel JSDH Koterov, zasedání ZMO P2 

opustil. 
 

 

 8.  EAP/1 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2015 

 

 Místostarosta MO P2 p. Andrlík předložil dokumentaci k dílčímu závěrečnému účtu 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany za rok 2015, účetní závěrku MO P2 za rok 2015, zprávu                  

o provedení inventarizace MO P2, zůstatek hospodaření MO P2 po provedení operací v rámci 
finančního vypřádání za rok 2015 a usnesení RMO P2 č. 29/2016, kterým byly schváleny 

účetní závěrky mateřských škol a rozdělení výsledků hospodaření do příslušných fondů MŠ. 

Z materiálu vyplynulo, že příjmy MO P2 za období leden – prosinec 2015 byly plněny na 
110,02 % a výdaje čerpány na 89,64 % k rozpočtu upravenému.  

„Na stůl“ zastupitelé obdrželi závěrečnou zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření města 
za uplynulý kalendářní rok, s údaji vztahujícími se k hospodaření MO P2 za rok 2015. 

Přezkoumání provedla auditorská společnost BDO s. r. o. v souladu se zákonem č. 420/2004 

Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. 
V rámci přezkumu MO P2 nebyly zjištěny žádné nedostatky. Materiál byl předem kladně 

projednán v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. 
 

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

doporučil ke schválení; 
 

Ing. Rada -  k hospodaření KD Šeříková – ve výdajové části hospodaření hodnoty 
narůstají, ale na příjmové stránce už se to tolik nedaří. Důvodem je 
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skutečnost, že v loňském roce proběhla rekonstrukce velkého sálu. Jakým 
způsobem bude řešeno, aby v dalším období došlo k nárůstu příjmů?  

p. Andrlík -  do hospodaření KDŠ se promítly i nákupy nového inventáře – stoly, židle. 
Do budoucna bude věnována větší pozornost propagaci kulturního domu; 

PhDr. Fluxa -  v rámci propagace byly vytištěny letáky, vyšla informace v Informačním 

zpravodaji, jsou zřízeny webové stránky a chystají se ještě další kroky, např. 
oslovení všech základních a středních škol v našem obvodě. Dále bude 

zřízena funkce manažera, který se bude o propagaci KDŠ starat; 
 

  Zastupitelé k materiálu neměli jiné připomínky, usnesení č. 19/2016 v této záležitosti 

přijali jednohlasně.    
 

 

 9.  EAP/2 Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2015, k 1. 1. 2016, rozpočet účelových fondů na rok 2016 a 

rozpočtové opatření č. 2 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2016 
 
 Místostarosta p. Andrlík dále informoval o stavu účelových fondů po finančním 

vypořádání roku 2015 a jejich rozpočtu pro rok 2016, včetně zapojení do rozpočtu 

rozpočtovým opatřením. Rozpočet Sociálního fondu je navrhován ve výši 2.634 tis. Kč a 
rozpočet Fondu rezerv a rozvoje ve výši 20.037 tis. Kč. Součástí materiálu byl návrh 

rozpočtového opatření č. 2/2016, ve kterém je podrobně rozepsáno použití finančních 
prostředků SF a FRR.  

 Také tento materiál předem kladně projednal Finanční výbor ZMO P2 a Rada 

městského obvodu Plzeň 2 - Slovany.  
 

  K předloženému návrhu nebyly dotazy, usnesením č. 20/2016 zastupitelé jednomyslně 
schválili stav a rozpočet účelových fondů, provedení rozpočtového opatření č. 2/2016 a 

blokaci finančních prostředků ve výši 1 mil. Kč pro odbor MaI ve FRR MO P2 na spoluúčast 

akce „cyklostezka Koterov-Starý Plzenec“.  
 

 

 10.  EAP/3 Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2016 
 
  Následoval návrh rozpočtového opatření č. 3/2016 v celkovém objemu 191 tis. Kč. Do 

rozpočtu MO P2 je potřeba zapojit účelově vázané finanční prostředky z FŽP MP ve výši 163 
tis. Kč na rekonstrukci části stromořadí v ulici Liliová a účelovou dotaci z OŠMT MMP pro 

51. mateřskou školu v Plzni, Částkova 6, ve výši 28 tis. Kč, na pokrytí zvýšených výdajů 

v souvislosti s prodloužením provozní doby MŠ.   
  Návrh byl předem kladně projednán ve Finančním výboru ZMO P2 i v Radě městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany. 
 

RSDr. Ing. Kvit – jaké jsou zkušenosti s prodlouženou provozní dobou MŠ, je kladná odezva 

ze strany rodičů a učitelů? 
Ing. Aschenbrenner – má informaci, že počet rodičů, kteří o využití prodloužené provozní 

doby projevili zájem, je pouze v řádech desítek; 
Ing. Němec -  potvrzuje vyjádření pana starosty. O této problematice se diskutovalo na 

několika poradách s ředitelkami mateřských škol. 25. MŠ, Ruská 83             
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a 17. MŠ, Čapkovo nám. 4, již měly provozní dobu nastavenou do 16:30 
hodin několik let. Nyní přibyla ještě 51. MŠ, Částkova 6. Vzhledem k tomu, 

že o prodlouženou provozní dobu není mezi rodiči větší zájem, jsou takto 
nastavená pravidla dostačující;  

 

  Usnesením č. 21/2016 zastupitelé schválili předložený návrh a současně uložili Radě 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany provést rozpočtové změny v termínu do 31. 5. 2016 (po 

schválení souvisejícího rozpočtového opatření v orgánech města) takto: pro 25, proti 0, 
zdrželo se 0, 1 zastupitel nehlasoval.  

 

 

 11.  EAP/5 Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany   
 
  Další materiál se týkal poskytnutí dotací z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany na účel, který není cílem vyhlášených dotačních programů v roce 2016. Usnesením 

RMO P2 č. 2/2016 ze dne 20. 1. 2016 byly vyhlášeny následující dotační programy pro 
letošní rok: 

-  pro sociální oblast 
-  pro oblast výchovy, vzdělávání a kultury 

-  pro oblast bezpečnosti 

-  pro oblast životního prostředí 
Na tyto dotační programy je v rozpočtu MO P2 vymezena částka v celkové výši 782.000 Kč. 

Dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění 
pozdějších předpisů, se dotace poskytují na základě vyhlášených dotačních programů nebo lze 

poskytnout individuální dotace. Žádosti o individuální dotace neprojednávají komise, ale jsou 

projednány radou, případně zastupitelstvem. Pro tzv. individuální dotace je v rozpočtu MO P2 
pro rok 2016 vymezena částka 218.000 Kč. Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na 

svém jednání dne 23. 3. 2016 projednala 8 žádostí o individuální dotace, z toho u 2 žádostí 
schválila poskytnutí dotace, u 2 žádostí neschválila poskytnutí dotace a další 4 žádosti byly 

předloženy k projednání ZMO P2. Jednalo se o žádosti v oblasti sportu, na kterou MO P2 

v letošním roce nevyhlásil žádný dotační program. Usnesením č. 33/2016 rada městského 
obvodu doporučila zastupitelstvu poskytnout dotaci všem 4 žadatelům, a to: 

-  Kontrolní skupina.cz, z. s. – dotace v plné výši, tj. 45.500 Kč 
-  Škola bojových umění NARAMA, z. s., TJ START Plzeň, z. s., Spolek BaK Plzeň, z. s. 

– každému žadateli dotaci ve výši 20.000 Kč  

 
RSDr. Ing. Kvit – jaká je náplň žadatele Kontrolní skupina.cz? 

p. Andrlík -  sdružení Kontrolní skupina.cz se zabývá ochranou životního prostředí, 
přírody, krajiny a podporou opatření zlepšujících kvalitu životního prostředí 

ve městech. Dotaci ve výši 45.500 Kč žádají na nákup, dostrojení a servis      

7 ks kol pro systém sdíleného využívání kol, což není v rozporu s jejich 
činností. Vzhledem k tomu, že se jedná o celoměstskou akci, rada 

doporučila vyhovět jejich žádosti v plné výši;  
 

RSDr. Ing. Kvit – navrhuje oddělené hlasování, tj. pro první tři  žadatele a následně pro 

Kontrolní skupinu.cz, přičemž v případě Kontrolní skupiny.cz dává 
protinávrh – poskytnout dotaci ve výši 25.000 Kč; 

Ing. Náhlík -  doplnil informaci, že v letošním roce se Zastupitelstvo města Plzně shodlo 
napříč politickým spektrem na poskytnutí dotace pro Kontrolní skupinu.cz 

ve výši 190.400 Kč; 
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Následovalo hlasování o návrhu usnesení č. 22/2016: 
-  o odděleném hlasování dle návrhu RSDr. Ing. Kvita: pro 21, proti 0, zdrželo se 5 – 

návrh byl přijat; 
-  o dotacích pro první tři žadatele: pro 25, proti 0, zdrželo se 0, 1 zastupitel nehlasoval – 

návrh byl přijat; 

-  o protinávrhu RSDr. Ing. Kvita, tj. dotace 25.000 Kč pro Kontrolní skupinu.cz: pro 11, 
proti 8, zdrželo se 5, 2 zastupitelé nehlasovali – návrh nebyl přijat; 

-  o původním návrhu, tj. dotace 45.500 Kč pro Kontrolní skupinu.cz: pro 15, proti 2, 
zdrželo se 7, 2 zastupitelé nehlasovali – návrh byl přijat; 

 

 

 12.  KT/1 Vyřazení nepotřebné hasičské techniky   
 
  Starosta MO P2 informoval přítomné o žádosti Sboru dobrovolných hasičů Plzeň 

Hradiště o bezúplatný převod hasičské stříkačky PS 12. Koncem roku 2015 došlo k obměně a 

modernizaci hasičské požární techniky u JPO (jednotka požární ochrany) Hradiště, která 
získala nové vozidlo IVECO a požární stříkačku Rosenbauer. Stávající hasičskou stříkačku, 

která je z roku 1977, s pořizovací hodnotou 25.000 Kč, lze proto vyřadit. Zájem projevil Sbor 
dobrovolných hasičů Plzeň Hradiště, který stříkačku hodlá upravit a používat pro sportovní 

účely. 

  Návrh předem projednal Finanční výboru ZMO P2, který souhlasil s vyřazením 
nepotřebné hasičské techniky z majetku MO Plzeň 2 – Slovany a s jejím převodem.  

 
  K návrhu nebyly připomínky, usnesením č. 23/2016 zastupitelé jednohlasně schválili 

bezúplatný převod hasičské stříkačky PS 12 Sboru dobrovolných hasičů Plzeň Hradiště.  

 
 

13. – 16. TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 10. zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany – blok II.  
 

 Následovalo projednání informativních zpráv:  
 

a) MAI/1: Akce probíhající v roce 2016 – dotace z mimorozpočtových zdrojů  

 

 Informativní zprávu zastupitelé vzali na vědomí usnesením č. 24/2016 25 hlasy,            

1 zastupitel nebyl hlasování přítomen.               
 

b) EAP/4: Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období             

02-03/2016 

 

 Usnesením č. 25/2016 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí bez rozpravy     
25 hlasy, 1 zastupitel nebyl hlasování přítomen.  

 
c) TAJ/4: Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

02-03/2016 

 
 Usnesením č. 26/2016 zastupitelé vzali předloženou informativní zprávu na vědomí     

25 hlasy, 1 zastupitel nebyl hlasování přítomen.   
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 17.  TAJ/5 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období      

od 11. 1. 2016 do 21. 3. 2016 

 
 Další materiál předložený předsedou Kontrolního výboru ZMO P2 se týkal plnění 

usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 11. 1. 2016          

do 21. 3. 2016. Ve sledovaném období byly splněny 3 úkoly, 6 úkolů má delší termín plnění,     
proto zůstává nadále ve sledování.  

 
 K materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 27/2016 zastupitelé předložený návrh vzali na 

vědomí jednohlasně. 

 
 

 18.   Různé  
 

Mgr. Zíka -  v posledních dnech navštívil lokalitu odkaliště v Božkově, domnívá se, že 

došlo k navýšení jeho úrovně. Je o tom odbor životního prostředí 
informován? Dále není spokojen se způsobem prořezání křovin ve 

Chvojkových lomech; 
Ing. Klečková -  ve věci odkaliště nyní komunikuje s Krajským úřadem Plzeňského kraje. Po 

obdržení všech podkladů zpracuje informativní zprávu, která bude 

předložena na příštím jednání ZMO P2.  
  Ve Chvojkových lomech došlo k radikálnímu řezu, protože pod křovinami 

se shromažďovali bezdomovci a vznikal tam velký nepořádek; 
Ing. Aschenbrenner – doplnil informaci Ing. Klečkové – řez křovin ve Chvojkových lomech 

proběhl na základě podnětů občanů; 

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

účast a zasedání zastupitelstva ukončil v 15:15 hodin. 
 

 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 16/2016 až 27/2016 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                                            RSDr. Ing. Karel Kvit       

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

 

V Plzni dne 8. 4. 2016                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 


