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ZÁPIS 
 

z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 
2014 – 2018 ze dne 21. 6. 2016 

 
Přítomni: Roman Andrlík, Ing. Lumír Aschenbrenner, Ing. arch. Petr Domanický, PhDr. 

Jan Fluxa, Jan Hlaváček, Martin Hrubý, Mgr. Pavel Janouškovec, Mgr. 
Barbora Kořanová, 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., Martin Složil, Ing. František Sokol, MBA, Ing. 
Petr Sova, Petra Šípková, Bc. David Šlouf, MBA, MUDr. Milan Štěpáník, 
Ladislav Uhrin, Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluveni: Petr Fišer, Bc. Jan Kalián, RSDr. Ing. Karel Kvit; 
 
Začátek jednání: 14:00 hodin 
 
Program: 
 1.   Zahájení a schválení programu jednání 
 2.   Volba návrhové komise  
 3.   Stanovení ověřovatelů zápisu   
 4.   Vystoupení hostů: velitele Městské policie Plzeň – služebny Slovany a 

velitele Policie ČR – obvodního oddělení Plzeň 2 
 5.  TAJ/1 Činnost RMO Plzeň 2 - Slovany a orgánů města Plzně od posledního 

zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany 
 6.  EAP/7 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – březen 2016  
 7.  EAP/2 Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2016 
 8.  EAP/3 Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2016 
 9.  EAP/4 Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany  
 10.  EAP/1 Statut Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 2 – Slovany  
 10. a) EAP/9 Vrácení finančních prostředků dotace projektu „Výstavba pěších stezek 

Božkovsko-Koterovského rozvoje cestovního ruchu“ 
 10. b) MAI/7 Vrácení části finančních prostředků dotace projektu „Obnova historické 

části obce Plzeň-Koterov za účelem zachování kulturního a historického 
dědictví a rozšíření cestovního ruchu“ 

 11.  EAP/6 Návrh Vyhlášky statutárního města Plzně č. …/2016, o stanovení 
koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí – účinnost od 1. 1. 2017 

 12.  MAI/2 Svěření nemovitého majetku do trvalé správy MO Plzeň 2 – Slovany, 
přílohou č. 3 Statutu města Plzně 

 13.  MAI/3 Změna č. 1 Plánu investic MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2016 
 14.  SSD/1 Upravený návrh Územního plánu Plzeň – Opatření obecné povahy po 

veřejném projednání 
 15.  KT/1 Bezúplatný převod hasičské techniky 
 16.  TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 11. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany  
 17.  EAP/5 IZ – Dotace projednané a schválené RMO Plzeň 2 – Slovany  
 18.  ŽP/1 IZ – Současný stav odkaliště (popílkoviště) Božkov 
 18. a) ŽP/2 IZ – Podnět p. Mencla k sekání trávy v MO Plzeň 2 – Slovany  
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 19.  MAI/5 IZ – Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany od počátku 
roku 2016, včetně investic v budovách MŠ 

 20.  MAI/4 IZ – Akce probíhající v roce 2016 – dotace z mimorozpočtových zdrojů 
 21.  MAI/1 IZ – Dopis Mgr. Tomáše Kučery: „Návrh na rekonstrukci části Sušické 

ulice“ 
 22.  MAI/6 IZ – Zhodnocení provozu KD Šeříková, včetně dalších záměrů 
 23.  SSD/2 IZ – Organizace veřejné dopravy v souvislosti s uzavřením prostoru             

u hlavního nádraží ČD 
 24.  EAP/8 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

04-06/2016 
 25.  TAJ/3 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období         

04-05/2016 
 26.  TAJ/4 IZ – Závěrečná zpráva z kontroly vybrané investiční akce KD Šeříková, 

realizované v roce 2015 
 27.  TAJ/5 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období            

od 22. 3. 2016 do 23. 5. 2016  
 28.   Různé  
 
 
 

1.– 3. Zahájení a schválení programu jednání, volba návrhové komise, stanovení 
 ověřovatelů zápisu 

 
 11. 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 byli omluveni p. Petr Fišer, Bc. 
Jan Kalián a RSDr. Ing. Karel Kvit.  
 
 Ve 14:02 hodil přišel Ing. Náhlík, přítomno 24 zastupitelů. 
 
 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“. Ing. Aschenbrenner 
vzhledem k přítomni přizvaných hostů (velitelů MP Plzeň – služebny Slovany a Policie ČR – 

obvodního oddělení Plzeň 2) navrhl zařazení jejich vystoupení před informativní zprávu         
o činnosti RMO Plzeň 2 – Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání ZMO P2 

(mat. TAJ/1). Poté byl upravený program jednání schválen 23 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval. 
 
 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl: Bc. Vlastimila Lokajíčka, Ing. et 
Ing. Miloše Nového a Ing. Petra Sovu. O návrhu se hlasovalo: pro 23, proti 0, zdrželo se 0,     
1 zastupitel nehlasoval. 
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Bohuslav Rada a p. Martin Složil – schváleni      
23 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.  
 
 
 4.   Vystoupení hostů: velitele MP Plzeň – služebny Slovany a velitele 

Policie ČR – obvodního oddělení Plzeň 2 
 
 Na zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany byli pozváni hosté: velitel MP Plzeň, služebny 
Slovany – zúčastnil se zástupce velitele Bc. Ladislav Bečvář a velitel PČR, obvodního 
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oddělení Plzeň 2 – zúčastnil se zástupce velitele npor. Bc. Jan Špiroch. Velitel JSDH Koterov 
p. Petr Jůzek byl z jednání omluven. Hosté informovali o činnosti jednotlivých složek za 
uplynulé období a následně odpověděli na dotazy zastupitelů.  
 
Bc. Bečvář - služebna Slovany v poslední době řešila zejména přestupky v dopravě a 

porušování vyhlášek města Plzně. Zaměřovali se na zvýšený dohled              
u večerek, restaurací a v parcích, v místech, kde se shromažďuje více osob, 
prováděli kontroly černých skládek a dětských hřišť. Osobně se zúčastnil 
schůzky s ředitelkami mateřských škol, kde se řešilo parkování v okolí MŠ a 
pohyb občanů bez domova. Služebna Slovany se dále podílela na zajištění 
celoměstských akcí, např. Historický víkend, květnové oslavy, půlmaratón. 
Na Slovanech proběhl Víkend otevřených zahrad, Noc kostelů a v pátek    
18. 6. 2016 technopárty, kde na dozoru spolupracovali s Policií ČR. Protože 
se blíží konec školního roku, chystají kontroly zaměřené na konzumaci 
alkoholických nápojů mladistvými; 

 
Mgr. Zíka -  jaká je situace s plánovaným přemístěním strážníků do nové služebny na 

adrese Koterovská 162? 
Bc. Bečvář -  vše je v jednání mezi vedením Městské policie Plzeň a magistrátem, 

konkrétní termíny zatím nejsou známy;  
 
npor. Bc. Špiroch – od 1. 7. 2016 bude novým velitelem Policie ČR – obvodního oddělení 

Plzeň 2, dosud působil ve funkci zástupce velitele. V poslední době evidují 
zvýšený nápad trestné činnosti zejména ve vloupání do motorových vozidel 
na Petrohradě. Dále se zabývají bezdomovectvím a mapují pohyb cizinců, 
při kterém spolupracují s Cizineckou policií; 

 
Mgr. Zíka -  jsou nové poznatky ve věci nelegální ubytovny v Částkově 56? 
Ing. Kolafa - stále se nedaří provést kontrolní prohlídku objektu, přestože majitel dostal 

již dvě pořádkové pokuty. Z jednání se buď omluví, nebo se nezúčastní bez 
omluvy. V současné době je objekt prázdný, dokud nebude zjištěn skutečný 
stavební stav, nelze dále řešit. Jedná se o dlouhodobou záležitost; 

 
 Ve 14:12 hodin hosté z jednání odešli.    
 
 Následovalo hlasování o přednesených ústních informacích – informace zastupitelé 
vzali na vědomí jednomyslně usnesením č. 28/2016. 
 
 
 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.  
 
  K předloženému materiálu zastupitelé neměli žádné dotazy, usnesením č. 29/2016 jej 
vzali na vědomí 23 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.     
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 6.  EAP/7 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – březen 
2016  

 
 Místostarosta MO P2 p. Andrlík předložil návrh ve věci rozboru hospodaření MO Plzeň 
2 – Slovany za období leden – březen 2016. Příjmy byly plněny na 37,29 % a výdaje čerpány 
na 19,47 % k rozpočtu upravenému. Čerpání na investičních akcích je na 30,47 % k rozpočtu 
upravenému. Návrh byl předem kladně projednán Radou městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany.  
 
Bc. Lokajíček - materiál byl projednán ve Finančním výboru ZMO P2, který jej doporučil 

zastupitelstvu ke schválení;  
 
 Zastupitelé k materiálu neměli připomínky, usnesením č. 30/2016 jej schválili 
jednomyslně.   
 
 
 7.  EAP/2 Souhrnné rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – 

Slovany roku 2016 
 
 Místostarosta MO P2 p. Andrlík dále předložil návrh souhrnného rozpočtového opatření 
č. 5/2016. Na stůl zastupitelé obdrželi aktualizovaný materiál. Do rozpočtu MO P2 je potřeba 
zapojit neinvestiční transfer od kraje v celkové výši 118 tis. Kč, účelově vázané finanční 
prostředky z FŽP MP na rekonstrukci záhonů na NGP, účelovou dotaci z OŠMT MMP (pro 
17. a 25. MŠ na pokrytí zvýšených výdajů v souvislosti s prodloužením provozní doby, pro    
5. MŠ na vybavení pro ozvučení a na akce pořádané 37. a 38. MŠ), účelové finanční 
prostředky za rekolaudaci MŠ a dotaci na činnost OSPOD. Dále dochází k zapojení zvýšení 
podílu na daních, finančních prostředků za prodej vozidla AVIA 31 a radiostanice a 
k účelovému převodu finančních prostředků na město na akci „Obnova Jiráskova náměstí“. 
Celkový objem souhrnného rozpočtového opatření činí 3. 175 tis. Kč.  
 
Bc. Lokajíček -  Finanční výbor ZMO P2 materiál projednal v původní verzi (bez finančních 

prostředků od kraje a zapojení podílu na daních) dne 8. 6. 2016 a doporučil 
jej ke schválení; 

 
 Usnesením č. 31/2016 zastupitelé schválili souhrnné rozpočtové opatření č. 5/2016 
všemi hlasy.   
 
 
 8.  EAP/3 Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2016  
 
 Také další materiál se týkal rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – 
Slovany. Jednalo se o rozpočtové opatření č. 6 v celkové výši 693 tis. Kč. Do rozpočtu MO 
P2 pro rok 2016 je potřeba zapojit účelově vázané finanční prostředky – odvod z investičních 
fondů pěti mateřských škol, na instalaci vstupních systémů – videovrátných + čtečky čipů, 
které následně provede odbor majetku a investic ÚMO P2. Tento systém umožňuje sledovat 
prostor před vchodovými dveřmi do MŠ a případně rovnou odemykat elektrický zámek. 
Pomocí videotelefonu je možné rovněž oboustranně komunikovat s návštěvníky. Uvedená 
opatření povedou k zajištění větší bezpečnosti dětí v jednotlivých mateřských školách.            
O zavedení tohoto systému požádaly ředitelky 2. MŠ, 17. MŠ, 23. MŠ, 31. MŠ a 89. MŠ. 
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Mgr. Zíka -  promítne se instalace nových systémů do výše příspěvků pro rodiče za 

umístění dětí v MŠ? 
Ing. Němec -  výši příspěvku to neovlivní. Jedná se o investiční výdaje. Instalace proběhne 

na přání ředitelek mateřských škol, které souhlasily s převodem finančních 
prostředků z jejich investičních fondů; 

 
  Zastupitelé k materiálu neměli jiné připomínky, usnesení č. 32/2016 v této záležitosti 
přijali jednohlasně.    
 
 
 9.  EAP/4 Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany  
 
 Následoval návrh ve věci poskytnutí dotací z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany v souladu s vyhlášenými dotačními programy v roce 2016 a na účel, který není cílem 
vyhlášených dotačních programů v roce 2016, na základě doručených žádostí o poskytnutí 
dotací. Pro letošní rok byly vyhlášeny 4 dotační programy, a to:  
- v oblasti výchovy, vzdělávání a kultury 
- v sociální oblasti 
- v oblasti životního prostředí 
- v oblasti bezpečnosti 
Doručené žádosti posoudily příslušné odvětvové komise RMO P2 a Rada městského obvodu 
dle vypsaných dotačních programů. Individuální dotace předem projednala RMO P2. 
Stanoviska jednotlivých komisí a RMO P2 k žádostem o dotace byla uvedena v důvodové 
zprávě.  
 
 K předloženému návrhu zastupitelé neměli dotazy, usnesením č. 33/2016: 
- schválili poskytnutí dotací ve výši 239.620 Kč na základě 22 žádostí; 
- neschválili 15 žádostí o poskytnutí dotace. 
Usnesení bylo přijato takto: pro 23, proti 0, zdržel se 1 zastupitel.   
 
 
 10.  EAP/1 Statut Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 2 – Slovany  
 
  Další materiál se týkal návrhu Statutu Fondu rezerv a rozvoje MO Plzeň 2 – Slovany. 
Stávající Statut FRR byl schválen usnesením ZMO P2 č. 60/2005 ze dne 29. 11. 2005. 
S ohledem na současné podmínky hospodaření MO P2 a změnu závazných ukazatelů 
rozpočtu MO P2, je zapotřebí provést změnu stávajícího statutu. Změna se dotýká článku č. 2 
(Zdroje fondu) a článku č. 3 (Použití fondu).  
 
p. Andrlík -  původní Statut FRR neumožňoval víceleté financování, které uplatňujeme 

např. u akce z Nadace Proměny „Obnova Jiráskova náměstí“; 
 
  Usnesením č. 34/2016 zastupitelé schválili Statut FRR MO Plzeň 2 – Slovany všemi 
hlasy.  
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 10. a) EAP/9 Vrácení finančních prostředků dotace projektu „Výstavba pěších stezek 
Božkovsko-Koterovského rozvoje cestovního ruchu“ 

 
  Následoval návrh týkající se výzvy k vrácení části dotace, kterou obdrželo město Plzeň 
od Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Důvodem pro vrácení části dotace  
u projektu „Výstavba pěších stezek Božkovsko-Koterovského rozvoje cestovního ruchu“ je 
příjemcem podané oznámení o změně projektu, kterým bylo požádáno o schválení změny 
spočívající ve stavební úpravě pěší stezky dle podmínek zátopového území z důvodu zkřížení 
části stezky s projektem z Operačního programu Životní prostředí (průleh). MO P2 v době 
výstavby pěších stezek (r. 2012) neznal průběh výstavby budoucího průlehu, na který bylo 
vydáno stavební povolení dne 12. 2. 2014. Nemohl tudíž předpokládat křížení pěších stezek 
s nově budovaným průlehem, který byl spolufinancován z OPŽP, čímž došlo v tomto úseku 
k dvojímu financování. Vyčíslení objemu odstraněných konstrukcí činí 75.844,43 Kč včetně 
DPH z proplacených způsobilých výdajů projektu. Dotace byla poskytnuta ROPEM ve výši 
85 % způsobilých výdajů, proto částka, která má být vrácena ze strany příjemce činí 
64.467,75 Kč.  
Vzhledem k tomu, že příjemcem dotace bylo město Plzeň, které předfinancovalo výše 
uvedenou dotaci ve výši způsobilých výdajů, budou finanční prostředky vráceny z rozpočtu 
příjemce dotace, tj. města a následně vypořádány s MO P2 v rámci převodu finančních 
prostředků z rozpočtu MO P2 do rozpočtu města.  
 

K materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 35/2016 radní schválili vrácení nárokovaných 
finančních prostředků dotace ve výši 64.467,75 Kč, včetně provedení příslušného 
rozpočtového opatření č. 7/2016. Usnesení bylo přijato 23 hlasy, 1 zastupitel se hlasování 
zdržel.  
 
 
 10. b) MAI/7 Vrácení části finančních prostředků dotace projektu „Obnova 

historické části obce Plzeň-Koterov za účelem zachování kulturního a 
historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu 

 
  Ing. Aschenbrenner informoval přítomné o doručené výzvě k vrácení části finančních 
prostředků dotace projektu „Obnova historické části obce Plzeň-Koterov za účelem zachování 
kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu“. V roce 2009 byla podána 
žádost o dotaci v 5. Výzvě z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad, projekt 
byl vybrán k financování, poté bylo specializované firmě zadáno provedení výběrového řízení 
na dodavatele stavby a následně byl vybrán dodavatel – firma Eurovia CS a. s. Současně bylo 
v orgánech města odsouhlaseno uzavření smlouvy o poskytnutí dotace, avšak na základě 
kontrol na ROPu byla přehodnocena celá 5. Výzva a náš projekt byl zařazen pouze mezi 
náhradní projekty. Teprve až v roce 2012 bylo usnesením RMP č. 1130 schváleno uzavření 
nové smlouvy o poskytnutí dotace a následně stavba započala. Celý projekt byl úspěšně 
dokončen, proběhla kontrola ROPem a v březnu 2014 byla proplacena dotace městu. 
V červenci 2015 byl oficiálně zahájen audit operace ze strany auditního orgánu MF ČR, který 
se týkal již certifikovaných způsobilých výdajů projektu. V listopadu 2015 auditní orgán 
vydal návrh zprávy o auditu operace, ve které se uvádí, že příjemci byla neoprávněně 
proplacena částka dotace v celkové výši 1.680.200,66 Kč. K návrhu zprávy o auditu bylo ze 
strany města Plzně předloženo v zákonné lhůtě stanovisko s konstatováním, že výběrové 
řízení bylo kompletně odsouhlaseno ze strany donátora, tj. Úřadu Regionální rady regionu 
soudržnosti NUTS II Jihozápad. Město Plzeň má za to, že neporušilo žádné ustanovení či 
právní předpis.  
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Ing. Aschenbrenner – přestože zpráva o auditu byla zpracována v listopadu 2015, výzva 

k vrácení finančních prostředků části dotace byla vydána dne 16. 6. 2016,    
a to ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této výzvy; 

Bc. Lokajíček -  Finanční výbor ZMO P2 se tímto materiálem podrobně zabýval na svém 
mimořádném jednání dne 20. 6. 2016 a doporučuje jej přijmout 
v předložené podobě; 

 
Mgr. Zíka -  jaký bude další postup, pokud výzvě nevyhovíme? 
Ing. Müllerová - smyslem doručené výzvy je umožnit příjemci, který se dopustil porušení 

rozpočtové kázně, dobrovolně vrátit dotaci nebo její část a předejít tak 
vydání rozhodnutí o porušení rozpočtové kázně, spojeného s uložením 
povinnosti odvodu a případného penále. Výzva k vrácení dotace není právně 
závazná, tzn. je ponecháno na příjemci dotace, zda výzvě vyhoví či nikoli. 
Dobrovolným plněním bychom uznali pochybení, o němž nejsme 
přesvědčeni. Proto je navrženo neschválení vrácení nárokovaných 
finančních prostředků. Následovat bude vydání rozhodnutí, proti kterému je 
možno se právně bránit za použití opravných prostředků, tj. odvolání k MF 
ČR a poté, nebude-li odvolání vyhověno, žalobou k soudu. Očekáváme, že 
platební výměr bude doručen během letních měsíců, na příštím jednání 
ZMO P2 budeme zastupitele informovat o dalším vývoji; 

 
Ing. Rada -  bude se jednat o záležitost obvodu nebo města? Výměr bude třeba zaplatit a 

pak bude následovat odvolání? 
Ing. Müllerová -  ano, finanční prostředky se zaplatí z účtu města. Požadovanou výši máme 

alokovanou ve FRR, po uhrazení proto příslušnou částku převedeme do 
městského rozpočtu. Postup byl projednán s městem, budeme spolupracovat 
s právním odborem MMP; 

 
Ing. Sova -  navrhl několik formálních oprav v části II. usnesení, jinak se s předloženým 

materiálem ztotožňuje. Jedná se o poměrně velké finanční prostředky, máme 
však vůbec šanci ve sporu uspět? Pokud bychom soud nevyhráli, hrozí nám 
ještě vyšší částka + soudní výlohy. Chtěl by znát stanovisko právního 
odboru MMP v této věci; 

Ing. Aschenbrenner – vzhledem k časové tísni nebylo možné si právní názor vyžádat. Dle 
jeho názoru jsme nic neporušili, nedošlo k žádnému konání proti zákonu, ale 
stanovisko soudu nelze předjímat. ÚMO P2 tuto záležitost konzultoval 
s Ekonomickým úřadem MMP a s právním zástupcem Mgr. Hegnerem. 
Všem zastupitelům bude zaslán harmonogram celého průběhu akce; 

 
Ing. Sokol -  z předloženého materiálu je evidentní, že jsme v právu. Proto je naší 

povinností doručenou výzvu odmítnout; 
JUDr. Novák -  souhlasí s Ing. Sokolem. Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany došla 

ke shodě, že nic nebylo porušeno, a proto doporučuje hlasovat pro 
předložený materiál; 

 
  Po ukončení diskuse nechal p. starosta hlasovat o návrhu usnesení se zapracovanými 
formálními úpravami dle návrhu Ing. Sovy. Usnesením č. 36/2016 zastupitelé neschválili 
vrácení nárokovaných finančních prostředků dotace ve výši 1.680.200,66 Kč. Usnesení bylo 
přijato takto: pro 23, proti 0, zdržel se 1 zastupitel.    
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 11.  EAP/6 Návrh Vyhlášky statutárního města Plzně č. …/2016, o stanovení 

koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí – účinnost od 1. 1. 2017 
 
 Dne 20. 4. 2016 byl náš městský obvod vyzván ekonomickým náměstkem primátora, 
Ing. Pavlem Kotasem, k projednání návrhu Vyhlášky statutárního města Plzně č. …/2016,       
o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí, s účinností od 1. 1. 2017. Pro 
vyjádření je stanovena lhůta do 30. června 2016. V současné době platí pro MO Plzeň 2 – 
Slovany tyto koeficienty daně ze stavebních pozemků a staveb, kterými se násobí základní 
sazba daně: 
- 2,5 (území bez kanalizace a vodovodu) 
- 3,5 (území bez kanalizace s vodovodem) 
- 4,5 (území s kanalizací a vodovodem)  
Na území MO P2 je navrženo: 
- zvýšení koeficientů, které se dotkne 455 parcel a 250 domů, 
- snížení koeficientů, které se dotkne 320 parcel a 17 domů. 
 
 Součástí materiálu byly mapky s vyznačením jednotlivých území a vyčíslení finančního 
dopadu změn koeficientu dle vzorového příkladu. Rada městského obvodu doporučila 
s návrhem vyhlášky souhlasit.  
 Na jednání ZMO P2 byli k tomuto bodu přizvání zástupci města, a to: Ing. Vítová 
(vedoucí Odboru účtování a daní MMP) a Ing. Štván (Odbor správy infrastruktury MMP), 
kteří odpovídali na dotazy zastupitelů.  
 
Ing. Aschenbrenner – pracovní skupina, která prováděla revizi stávajících koeficientů, 

zvažovala přímou napojitelnost na městský vodovodní a kanalizační řad a 
zohlednila aktivní zónu záplavového území. Byla myšlena napojitelnost 
teoretická anebo faktická, že objekt je již napojen? 

Ing. Štván -  byla myšlena možnost napojit se na kanalizaci; 
 
Ing. Aschenbrenner – dopad na městský rozpočet není velký, co tedy bylo důvodem úpravy 

koeficientů? 
Ing. Vítová -  důvodem úpravy nebyl výběr více peněz, ale skutečnost, že nastavení 

technických parametrů by mělo být stejné na celém městě; 
 
Bc. Šlouf -  pokud je do daného území vodovod nebo kanalizace zavedena, je napojení 

čistě na rozhodnutí vlastníka objektu. Někteří občané se rozhodnou 
nepřipojit např. proto, že mají vlastní studnu. V takovém případě se jim 
zvýší koeficient, i když nebudou připojeni? 

Ing. Vítová -  ano, je to tak; 
 
PhDr. Fluxa -  jsou v návrhu zahrnuty stavby, které ještě nyní nejsou napojeny na 

kanalizaci, ale počítá se s jejich připojením v roce 2017? 
Ing. Vítová -  předložený návrh je zpracován k současnému stavu. Pokud je tedy 

v současné době zkolaudovaná kanalizace, je to vzato v potaz. Předpokládá 
se, že vždy cca po jednom roce bude provedena revize vyhlášky, kde bude 
zohledněna nová výstavba; 
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 Následovalo hlasování o předloženém materiálu, tj. souhlasit s návrhem Vyhlášky 
statutárního města Plzně č. …/2016, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých 
věcí. Usnesení č. 37/2016 zastupitelé přijali takto: pro 15, proti 0, zdrželo se 5 a 4 zastupitelé 
nehlasovali.  
 
 
 12.  MAI/2 Svěření nemovitého majetku do trvalé správy MO Plzeň 2 – Slovany, 

přílohou č. 3 Statutu města Plzně 
 
  Místostarosta MO P2 PhDr. Fluxa předložil návrh na svěření nemovitého majetku do 
trvalé správy MO Plzeň 2 – Slovany, přílohou č. 3 Statutu města Plzně. Jednalo se                   
o pozemky, včetně staveb a příslušenství na těchto pozemcích stojících, v relaxačním parku 
Chvojkovy lomy. V parku se nachází dvě dětská hřiště s množstvím herních prvků, vodním 
prvkem s keramickým majákem, stálou scénou, lavičkami a zelení. V průběhu celého roku 
probíhá v parku řada kulturních, sportovních a společenských akcí, z nichž některé jsou 
pořádány ÚMO Plzeň 2 – Slovany. Údržbu veškeré zeleně v parku zajišťuje na své náklady 
městský obvod.  
 
  Návrh byl předem kladně projednán v Komisi pro nakládání s majetkem RMO P2 a 
v Radě městského obvodu. Ani zastupitelé k němu neměli připomínky a usnesením               
č. 38/2016 jednomyslně souhlasili se svěřením výše uvedeného nemovitého majetku do trvalé 
správy MO P2, přílohou č. 3 Statutu města Plzně. Materiál bude předložen k dalšímu 
projednání v orgánech města Plzně.        
 
 
 13.  MAI/3 Změna č. 1 Plánu investic MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2016  
 
 Usnesením ZMO P2 č. 9/2016 ze dne 20. 1. 2016 byl schválen rozpočet MO P2 pro rok 
2016. Pro investiční výstavbu byly určeny finanční prostředky ve výši 2,600 mil. Kč. 
Rozpočtovým opatřením č. 2/2016 bylo schváleno zapojení finančních prostředků z Fondu 
rezerv a rozvoje MO P2 na investiční akce v celkové výši 9,420 mil. Kč. Na základě 
aktualizace stavu přípravy jednotlivých investičních akcí a stavu finančních prostředků, 
navrhl odbor MaI doplnění plánu investic takto:  
Investice plánované v roce 2016 – finančně zajištěné: 
- Elektropřípojka Božkovský ostrov – nebude realizována, finance budou použity na další 

investiční akce 
- Koterov – propojení kanalizace s ÚKS – nebude v letošním roce realizováno, termín 

dokončení ÚKS je stanoven na 30. 6. 2017 
 
Další možné investice (v případě finančních prostředků): 
- nově zařazeny:  
 - 89. MŠ Habrová 8 (vstupní systém na čipy) 
 - 2. MŠ U Hvězdárny 26, 17. MŠ Čapkovo nám. 4, 23. MŠ Topolová 3, 31. MŠ 

Spojovací 7 (vstupní systém – videotelefony) 
 
 Návrh byl předem kladně projednán v Komisi pro rozvoj obvodu a investiční činnost 
RMO P2 a v Radě městského obvodu.  
 
 Usnesením č. 39/2016 zastupitelé schválili předložený materiál 23 hlasy, 1 zastupitel se 
hlasování zdržel.  
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 14.  SSD/1 Upravený návrh Územního plánu Plzeň – Opatření obecné povahy po 

veřejném projednání 
  
 PhDr. Fluxa informoval přítomné o požadavku Odboru stavebně správního MMP na 
projednání upraveného návrhu Územního plánu Plzeň – Opatření obecné povahy po veřejném 
projednání. Došlo pouze k některým méně podstatným úpravám textové části na základě 
vyhodnocení námitek, připomínek a stanovisek dotčených orgánů a rovněž k několika 
drobným úpravám grafické části. Nebyly vymezeny nově zastavitelné plochy ani nové 
koridory komunikací.  
 Na jednání byli přítomni zástupci Odboru stavebně správního MMP (Ing. Kaisler, Ing. 
Benda, pí Jirásková) a Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně (Ing. arch. Králová). 
 
Ing. Benda -  za pořizovatele územního plánu shrnul připomínky, které se týkaly území 

MO Plzeň 2 – Slovany. V 1. kole bylo podáno celkem 20 připomínek, 
z toho „požadavek na nové zastavitelné plochy (6), „změna funkce (1), 
„zvětšení ploch rekreačních objektů“ (7) a ostatní (6). Z tohoto počtu se 
vyhovělo 8 připomínkám, návrh byl upraven a následovalo 2. kolo 
projednávání, ve kterém bylo podáno 5 připomínek v rámci MO P2, 
vyhovělo se 1 připomínce. Další postup projednávání bude následující – po 
obdržení usnesení z jednotlivých městských obvodů bude návrh předložen 
k projednání na zasedání Zastupitelstva města Plzně v září 2016; 

PhDr. Fluxa -  požádal o zaslání citované statistiky; 
 
Ing. Náhlík -  zastupitelé neobdrželi konkrétní námitky ani připomínky, nelze tedy o nich 

hlasovat; 
Ing. Kolafa -  v rámci podkladových materiálů byl zastupitelům odeslán i dopis OSS 

MMP, jehož součástí byl funkční odkaz na kompletní textovou a grafickou 
část návrhu ÚP; 

Ing. Náhlík -  znovu uvedl, že zastupitelé neobdrželi potřebné podklady. Domníval se, že 
plány budou předloženy „na stůl“ v barevném provedení. V předchozích 
obdobích se k problematice územního plánu konal dvoudenní seminář; 

 
PhDr. Fluxa -  proč zastupitelé nedostali kompletní materiál včetně prezentace? 
Ing. Kolafa -  sám obdržel pouze odkaz na dokumentaci, který byl zastupitelům přeposlán. 

Není v silách jeho odboru územní plán tisknout a kopírovat všem 
zastupitelům; 

 
 Po ukončení diskuse PhDr. Fluxa, jako předkladatel materiálu, stáhl tento bod 
z programu jednání, ve věci nebylo přijato žádné usnesení.  
 
 
 15.  KT/1 Bezúplatný převod hasičské techniky  
  
 Ing. Aschenbrenner informoval o nabídce Hasičského záchranného sboru Plzeňského 
kraje na bezúplatný převod nákladního speciálního automobilu IVECO DAILY 50C15V, RZ: 
2P0 8440. Po dohodě s odborem krizového řízení MMP bylo dopisem starosty MO P2 ze dne 
15. 2. 2016 o bezúplatný převod požádáno. Automobil bude sloužit pro potřeby SDH Plzeň 
Hradiště, rovněž může být využit při nutnosti evakuace osob.  
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Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje žádosti vyhověl a zaslal návrh Smlouvy                   
o bezúplatném převodu majetku č. CES-66/2016, která byla přílohou podkladových materiálů 
k tomuto bodu.  
 
 Záměr byl předem kladně projednán v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Ani 
zastupitelé k návrhu neměli připomínky, usnesením č. 40/2016 schválili Smlouvu                   
o bezúplatném převodu výše uvedeného nákladního automobilu do majetku statutárního 
města Plzeň, MO Plzeň 2 – Slovany. Usnesení bylo přijato 23 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.  
 
 
16. – 26. TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 11. zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  
 
 Následovalo projednání informativních zpráv:  
 
a) EAP/5 Dotace projednané a schválené Radou městského obvodu Plzeň 2 - 

Slovany 
 
 Informativní zprávu zastupitelé vzali na vědomí usnesením č. 41/2016 23 hlasy,            
1 zastupitel nebyl hlasování přítomen.      
 
 
b) ŽP/1 Současný stav odkaliště (popílkoviště) Božkov  
 
Mgr. Zíka -  nesouhlasí s údaji uvedenými v části 2. „současný stav“ – odkaz na 

požadovanou nivelitu není přesný. Jsou známy nějaké zkušenosti s odkališti 
v jiných částech republiky? Dále má podnět pro p. senátora – k problematice 
není žádný zákon, o který by se dalo opřít; 

Ing. Aschenbrenner – nabízí Mgr. Zíkovi osobní setkání k projednání této záležitosti; 
Ing. Klečková -  dotazy Mgr. Zíky jsou speciální, bylo by proto vhodné dojednat schůzku se 

zástupcem firmy, která rekultivaci zajišťuje. Ing. Hrdina nabízí zodpovězení 
dotazů zastupitelů přímo na místě odkaliště. Zájemci mohou kontaktovat 
Ing. Klečkovou, která schůzku dojedná; 

 
 Informativní zprávu zastupitelé vzali na vědomí usnesením č. 42/2016 jednomyslně.     
 
 
c) ŽP/2 Podnět pana Mencla k sekání trávy v MO  Plzeň 2 - Slovany 
 
Ing. arch. Domanický – na odbor ŽP měl podobný dotaz, který se týkal přibližně stejného 

území. Seč nakonec proběhla opožděně, firma ji provedla rychleji, avšak na 
úkor kvality. Apeluje na to, aby údržba probíhala uváženě. Dále doporučuje 
provádět pravidelnou údržbu stromů, neboť některé často prosychají a 
padají z nich větve. Při sekání trávy suché větve na trávníku zůstávají, firma 
je neodklidí; 

 
 V 15:30 hodin odešla paní Rottová, přítomno 23 zastupitelů. 
 
Ing. Náhlík -  kdy proběhne sekání v Ruské ulici? Tráva je zde vysoká cca 50 cm; 
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Ing. Klečková -  vše bude provedeno do konce týdne, tj. do 26. 6. 2016. Jednotlivé úseky 
jsou velké, proto seče trvají delší dobu; 

p. Andrlík -  městský obvod obdržel vyjádření firmy, která zajišťuje údržbu zeleně, 
s příslibem zlepšení a informací o přijatých opatřeních, aby nedocházelo 
k poškozování stromů při sekání trávy;  

 
 Usnesením č. 43/2016 zastupitelé vzali předloženou zprávu na vědomí 22 hlasy,             
1 zastupitel nehlasoval.  
 
 
d) MAI/5 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany od počátku roku 

2016, včetně investic v budovách MŠ 
 
  K materiálu nebyly dotazy, usnesení č. 44/2016 zastupitelé přijali všemi hlasy, bez 
rozpravy.  
 
 
e) MAI/4 Akce probíhající v roce 2016 – dotace z mimorozpočtových zdrojů  
 
  Informativní zprávu zastupitelé vzali na vědomí usnesením č. 45/2016 jednomyslně.   
 
 
f) MAI/1 Dopis Mgr. Tomáše Kučery: „Návrh na rekonstrukci části Sušické 

ulice“  
 
PhDr. Fluxa -  podnět byl předán na Správu a údržbu silnic Plzeňského kraje, s odpovědí 

byl Mgr. Kučera seznámen. Vše je součástí písemných podkladů. Záležitost 
budeme nadále sledovat; 

 
Ing. arch. Domanický – kladně hodnotí předložení tohoto materiálu. Je v něm zmíněna 

provizorní úprava zastávky MHD Sušická x Petřínská. Jaký je přibližný 
termín realizace? 

PhDr. Fluxa -  jednání v této věci nyní probíhají, termín ověříme na SVSmP a informace 
bude Ing. arch. Domanickému zaslána; 

 
 V 15:37 hodin odešli p. Hlaváček a Bc. Šlouf, přítomno 21 zastupitelů. 
 
Ing. Sova -  uvažuje se o zapracování tohoto návrhu do připravovaného projektu? Jedná 

se zejména o úsek Sušické ulice mezi Lobezskou a mostem; 
Ing. Kolafa -  úsek je již ve fázi stavebního povolení. Bylo zapracováno maximum 

připomínek, jednalo se zejména o přechod proti firmě Stock; 
Ing. Vohradský - SVSmP má pro letošní rok v plánu opravu trolejbusové zastávky Petřínská. 

Je zpracována projektová dokumentace, ale stavební povolení ještě není 
vydáno. Na úsek mezi Lobezskou a mostem je ještě možné podat 
připomínky; 

 
  K materiálu nebyly další dotazy, usnesení č. 46/2016 zastupitelé přijali jednomyslně.   
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g) MAI/6 Zhodnocení provozu KD Šeříková, včetně dalších záměrů   
 
  Usnesením č. 47/2016 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí 20 hlasy,            
1 zastupitel se hlasování zdržel.  
 
 
h) SSD/2 Organizace veřejné dopravy v souvislosti s uzavřením prostoru              

u hlavního nádraží ČD 
 
 K tomuto bodu byli na jednání ZMO P2 přizváni hosté, a to: Ing. Domanická (Správa 
železniční dopravní cesty, pracoviště Plzeň), Ing. Langer a Ing. Grisa (SUDOP Praha). 
 
Mgr. Zíka -  přimlouvá se za maximální informovanost, neboť připravovaná stavba se 

dotkne mnoha občanů. Oceňuje např. řešení výluky v souvislosti s opravami 
zastávek MHD u polikliniky na Francouzské ul.; 

PhDr. Fluxa -  informace budou na webu MO P2, v Informačním zpravodaji i ze strany 
SŽDC; 

Ing. Domanická – mají sebou prezentaci této akce, která je zastupitelům k dispozici; 
Ing. Sova -  žádá, aby prezentace byla zaslána elektronicky všem zastupitelům současně 

s usnesením ze zasedání ZMO P2; 
PhDr. Fluxa -  souhlasí, prezentace bude zastupitelům zaslána dle požadavku Ing. Sovy; 
 
  K materiálu nebyly připomínky, usnesení č. 48/2016 v této záležitosti zastupitelé přijali 
20 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.  
 
 
i) EAP/8 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období             

04-06/2016  
 
 Usnesením č. 49/2016 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí bez rozpravy,     
jednomyslně.   
 
 
j) TAJ/3 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

04-05/2016 
 
Ing. Rada -  Kontrolní výbor se sešel ještě v pondělí 20. 6. 2016 na mimořádném 

jednání, za účelem projednání připomínek pana Mencla. Jednání se 
zúčastnili i zástupci odboru životního prostředí. Zastupitelé budou 
informováni na zasedání ZMO P2 v září 2016; 

 
 Zastupitelé vzali předloženou informativní zprávu na vědomí usnesením č. 50/2016     
19 hlasy, 2 zastupitelé nehlasovali.  
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k) TAJ/4 Závěrečná zpráva z kontroly vybrané investiční akce KD Šeříková, 

realizované v roce 2015 
 
Ing. Rada -  citoval závěr předložené zprávy, tj.: „ Komise došla k závěru, že vložené 

prostředky v roce 2015 byly vloženy účelně a neshledala pochybení 
v realizaci III. etapy rekonstrukce Kulturního domu Šeříková. Vzhledem 
k tomu, že i v dalších letech budou do rekonstrukce KDŠ vkládány další 
nemalé prostředky, doporučuje Komise zaměřit se na maximální možné 
využití potenciálu, který KD stýká.“ 

 
  K informativní zprávě nebyly dotazy, usnesení č. 51/2016 zastupitelé přijali 19 hlasy,    
2 zastupitelé nehlasovali.  
 
 
 27.  TAJ/5 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období      

od 22. 3. 2016 do 23. 5. 2016 
 
 Další materiál předložený předsedou Kontrolního výboru ZMO P2 se týkal plnění 
usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 22. 3. 2016          
do 23. 5. 2016. Ve sledovaném období byly splněny 3 úkoly, 10 úkolů má delší termín plnění,     
proto zůstává nadále ve sledování.  
 
 K materiálu nebyly připomínky, usnesením č. 52/2016 zastupitelé předložený návrh 
vzali na vědomí jednohlasně. 
 
 
  V 15:54 hodin odešel Bc. Lokajíček, přítomno 20 zastupitelů.  
 
 
 28.   Různé  
 
Ing. Náhlík -  vrátil se ještě k materiálu ve věci „upraveného Územního plánu Plzeň“ – 

podklady měly být předloženy komplet, ne jen formou odkazu. Domnívá se, 
že všichni členové zastupitelstva nemají přístup do schránky „Úschovna 
města Plzně“; 

PhDr. Fluxa -  za účelem projednání návrhu se zastupitelé mohou sejít na mimořádném 
zasedání tak, aby nebyl narušen termín jeho schvalování Zastupitelstvem 
města Plzně; 

Ing. Aschenbrenner – souhlasí, bude navržen termín mimořádného zasedání ZMO P2; 
 
 
 
 
 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto p. starosta poděkoval všem přítomným za 
účast a zasedání zastupitelstva ukončil v 16:00 hodin. 
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 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 28/2016 až 52/2016 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                                                   Martin Složil        
        předseda Kontrolního výboru                                           člen ZMO Plzeň 2 – Slovany 
       a člen ZMO Plzeň 2 - Slovany 
 
 
V Plzni dne 28. 6. 2016                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 


