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ZÁPIS 
 

z 13. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 

2014 – 2018 ze dne 20. 9. 2016 

 

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

Petr Fišer, PhDr. Jan Fluxa, Jan Hlaváček, Mgr. Pavel Janouškovec, RSDr. Ing. 

Karel Kvit, Bc. Vlastimil Lokajíček, Ing. Petr Náhlík, JUDr. Jaroslav Novák, 

Ing. Bohuslav Rada, Irena Rottová, Václav Seitz, MSc., Martin Složil,         

Ing. František Sokol, MBA, Petra Šípková, Bc. David Šlouf, MBA,        

MUDr. Milan Štěpáník, Mgr. Petr Zíka; 

 

Omluveni: Martin Hrubý, Bc. Jan Kalián, Mgr. Barbora Kořanová, Martin Kydlíček,     

Ing. et Ing. Miloš Nový, Ing. Petr Sova, Ladislav Uhrin; 

 

Začátek jednání: 14:00 hodin 

 

Program: 

 1.   Zahájení a schválení programu jednání 

 2.   Volba návrhové komise  

 3.   Stanovení ověřovatelů zápisu   

 4.  TAJ/1 Činnost RMO Plzeň 2 – Slovany a orgánů města Plzně od posledního 

řádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany 

 5.  TAJ/2 Projednání informativních zpráv – blok I. (hosté) 

 6.  KT/2 IZ – Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií Plzeň – 

služebnou Slovany a Policií ČR – obvodním oddělením Plzeň 2, za              

I. pololetí 2016 

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

2016 – ústní informace 

 8.  KT/1 Přijetí finančního daru od podniku Lesy ČR, s. p.  

 9.  EAP/4 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – červen 2016  

 10.  EAP/2 Souhrnné rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – 

Slovany roku 2016 

 11.  EAP/3 Poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  

 12.  EAP/1 Návrh na novelu obecně závazné Vyhlášky statutárního města Plzně            

č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 13.  TAJ/3 Novela Statutu města  

 14.  MAI/1 Změna č. 2 Plánu investic MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2016  

 15.  TAJ/4 Projednání informativních zpráv – blok II. 

 16.  MAI/2 IZ – Akce probíhající v roce 2016 – dotace z mimorozpočtových zdrojů 

 17.  EAP/5 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

07-09/2016 

 18.  TAJ/5 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období         

06-09/2016 

 19.  TAJ/6 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období            

od 24. 5. 2016 do 5. 9. 2016  

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

 ověřovatelů zápisu 

 

 13. 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 20 

členů zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné. Z jednání byli omluveni Martin Hrubý,    

Bc. Jan Kalián, Mgr. Barbora Kořanová, Martin Kydlíček, Ing. et Ing. Miloš Nový, Ing. Petr 

Sova, Ladislav Uhrin. 

 

 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“. Ing. Aschenbrenner 

stáhl z programu jednání bod č. 7 (Mat. KT/3 – „Činnost JSDH a SDH, působících v MO 

Plzeň 2 – Slovany, za I. pololetí 2016“). Na jednání zastupitelstva je přizván p. Petr Jůzek, 

velitel JSDH Koterov, který bude o této problematice zastupitele informovat ústně, v rámci 

projednání informativních zpráv. Upravený program jednání zastupitelé schválili všemi hlasy.  

 

 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl: Ing. Petra Náhlíka, Ing. Františka 

Sokola, MBA a Ing. arch. Petra Domanického. O návrhu se hlasovalo: pro 19, proti 0, zdrželo 

se 0, 1 zastupitel nehlasoval.  

 

 Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Bohuslav Rada a Mgr. Petr Zíka - schváleni 

jednomyslně.   

 

 

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

od posledního řádného zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 
  

  Starosta MO P2 informoval přítomné o činnosti Rady městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany a orgánů města Plzně od posledního řádného zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany. 

Zastupitelé písemně obdrželi přehled vybraných usnesení RMP a ZMP.  

Ing. Aschenbrenner dále uvedl: 

-  proběhlo jednání s velitelem Městské policie Plzeň, ze kterého vyplynulo, že slovanská 

služebna MP by mohla zůstat v budově ÚMO P2 za předpokladu stavebního 

přizpůsobení místností. V současné době požadavky na stavební úpravy posuzuje 

projektant; 

-  městský obvod obdržel dotaci od Nadace ČEZ v grantovém řízení „Stromy“ na projekt 

„Výsadba stromů v ulici Polní“ v částce 101.084,- Kč; 

 

Mgr. Zíka -  k usnesení RMP č. 739 z 30. 6. 2016 (Poskytnutí finančních dotací na 

základě žádostí projednaných v Komisi pro partnerská města a evropské 

záležitosti RMP) – dotaci obdrželo Sportovní gymnázium Plzeň, Táborská 

28 na projekt „Komunikace v Evropě – včera, dnes a zítra“, které již na 

našem obvodě nesídlí; 

Ing. Aschenbrenner – v době, kdy bylo o dotaci rozhodnuto, mělo Sportovní gymnázium 

Plzeň sídlo ještě na adrese Táborská 28, tj. na MO Plzeň 2 – Slovany; 

 

Mgr. Zíka -  k usnesení RMO P2 č. 105/2016 ze dne 16. 8. 2016 (Výzva více zájemcům 

k podání nabídek na plnění veřejné zakázky na služby – odchyt holubů do 

klecí) – jak byly vybrány lokality k umístění klecí, bylo by možné 

odchycené holuby vozit jako potravu pro zvířata do ZOO?  



Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2  - Slovany dne 20. 9. 2016 

3 
 

Ing. Klečková - klece je možné umístit pouze na budovy ve vlastnictví města Plzně, byla 

vybrána budova ÚMO Plzeň 2 – Slovany a KD Šeříková. Odchyt holubů do 

klecí a jejich následné zneškodnění musí probíhat v souladu s příslušnými 

právními předpisy – především zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, 

v platném znění a zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, 

v platném znění; 

 

  K předloženému materiálu zastupitelé neměli další dotazy, usnesením č. 54/2016 jej 

vzali na vědomí 19 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.     

 

 

5. - 7. TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 13. zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany – blok I. (hosté)  

 

 Na zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany byli pozváni hosté: velitel MP Plzeň, služebny 

Slovany – pí Martina Šimůnková, velitel PČR, obvodního oddělení Plzeň 2 – zúčastnil se 

zástupce velitele npor. Mgr. Martin Šatra a velitel JSDH Koterov - p. Petr Jůzek. Hosté 

informovali o činnosti jednotlivých složek za uplynulé období 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 I. pololetí 2016 

 

pí Šimůnková - služebna Slovany se v průběhu letních prázdnin zaměřila hlavně na 

přestupky proti veřejnému pořádku, dohled v parcích, kde dochází k časté 

konzumaci alkoholu a rušení nočního klidu, dohled na kulturních a 

sportovních akcích a na dodržování dopravních předpisů. Na základě 

stížností občanů na volné pobíhání psů kontrolovali oblast Božkovského 

ostrova a okolí Škoda sport parku. V současné době často spolupracují se 

sociálním odborem ÚMO P2 při kontrolách lokalit, kde se shromažďují 

osoby bez domova; 

 

Ing. arch. Domanický – dnes dopoledne vozidlo se zásobováním porazilo chodce na chodníku 

před obchodním domem Galerie Slovany. Problém vidí v nefunkčním 

systému zásobovacích boxů, které nelze využívat, protože jsou v nich 

zaparkovaná vozidla. Proč se nedávají takto parkujícím vozidlům 

„botičky“? 

pí Šimůnková -  strážníci se snaží tuto věc řešit. Jde o personální problém, neboť služebna 

má jen 2 hlídky, které nestihnout vše objet a zkontrolovat; 

 

Mgr. Zíka -  prostor před Hlavním nádražím ČD považuje za nedůstojný, protože se tam 

shromažďuje větší množství problémových osob; 

pí Šimůnková - řešení této situace je velmi obtížné. Strážníci předávají oznámení                  

o přestupcích na úřad, ale tito občané nemají na zaplacení pokut. Snaží se je 

proto alespoň vytlačit na méně frekventovaná místa; 

 

Ing. Rada -  jak často se kontroluje oblast Chvojkovo lomů? Blízko je mateřská škola a 

dochází tam k častému shromažďování bezdomovců, našly se zde i použité 

injekční stříkačky; 
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pí Šimůnková - MP do těchto míst zachází velice často i proto, že se tam konají různé 

kulturní akce. Nyní mají žádost z mateřské školy o provádění kontrol; 

 

RSDr. Ing. Kvit – p. starosta hovořil o možnosti, že služebna městské policie zůstane 

v budově ÚMO P2. Je to již definitivní? 

Ing. Aschenbrenner – definitivně rozhodnuto ještě není. Zatím se jedná s architektem              

o možných stavebních úpravách a také se bude řešit finanční stránka věci; 

 

npor. Mgr. Šatra – od 1. 7. 2016 vykonává funkci zástupce velitele Policie ČR, obvodního 

oddělení Plzeň 2. V I. pololetí 2016 došlo k celkovému poklesu nápadu 

trestné i přestupkové činnosti a k vyšší objasněnosti trestných činů oproti 

loňskému roku. Kladně hodnotí spolupráci s Městskou policií Plzeň, 

služebnou Slovany. Hlídky se zaměřují zejména na monitorování 

bezdomoveckých osad a míst, kde dochází k častému shromažďování těchto 

osob a dále na ubytovací zařízení, neboť byl zjištěn velký nárůst 

ubytovaných osob, jedná se převážně o zahraniční dělníky; 

 

Mgr. Zíka -  má několik dotazů nebo podnětů: 

  a) jak se řeší přistávání vrtulníku na objektu Částkova 56? 

  b) jak je zajištěna bezpečnost chodců u odpaliště v Božkově? 

  c) údajně má na Slovanech vyrůst ubytovna pro dva tisíce osob 

  d) podle neověřených informací se na Slovany přesouvají kriminální živly 

 

Ing. Aschenbrenner –  

  a) obdrželi jsme zprávu od Úřadu pro civilní letectví. Je podáno trestní 

oznámení, věc byla předána k řešení na Krajské ředitelství Plzeňského 

kraje;  

npor. Mgr. Šatra –  

  b) situaci u golfového odpaliště v Božkově ověří a podají zprávu; 

  c) nemají žádné informace, že by se na Slovanech měla ubytovna zřizovat. 

Pokud by k něčemu takovému došlo, museli by na situaci reagovat, např. 

posílením hlídkové činnosti;  

  d) přesun kriminálních živlů na Slovany zatím nezaznamenali; 

 

 

  b)  Činnost JSDH a SDH působících v MO Plzeň 2 – Slovany za I. pololetí 

2016 – ústní informace  

 

p. Jůzek -  v uplynulém období spolupracovali s některými MŠ a ZŠ. Byli požádáni 

ředitelkami školských zařízení, aby provedli debaty s dětmi na téma požární 

ochrany, ve dvou zařízeních cvičně proběhla evakuace žáků. Jsou připraveni 

podobné akce realizovat i v dalších zařízeních.  

  Stav techniky – došlo k odprodeji nadbytečného vozidla v Hradišti, které za 

symbolickou cenu odkoupil Městský úřad ve Spáleném Poříčí. Jedno 

vozidlo v Božkově je v současné době mimo provoz, čekají na cenovou 

nabídku za opravu.  

  Výjezdy – v I. pololetí 2016 jednotky zasahovaly u více jak 20 událostí.  

  Dále uvádí, že garážové prostory v Koterově jsou nevyhovující, parkuje tam 

pouze jedno vozidlo. Upozorňuje na špatnou úpravu parkovacích míst mezi 

Koterovskou 160 a 162, je problém tam s nákladním vozidlem zajíždět. 
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Objekt na Koterovské ul. stále není vytápěn, je tam velká vlhkost, zima a 

hrozí výskyt plísní. Žádá o nápravu; 

 

 Jiné dotazy zastupitelé neměli, písemnou informativní zprávu i ústní informaci vzali na 

vědomí usnesením č. 55/2016 17 hlasy, 3 zastupitelé nehlasovali.  

 

 Ve 14:38 hodin hosté z jednání odešli.    

 

 

 8.  KT/1 Přijetí finančního daru od podniku Lesy ČR, s. p.   

 

 Starosta MO P2 Ing. Aschenbrenner informoval zastupitele, že MO Plzeň 2 – Slovany 

požádal Lesy České republiky, s. p., o poskytnutí daru v oblasti školství, věda a péče o mládež 

z programu „Podpora akcí na využití volného času a rozvíjení talentu dětí a mládeže“ na 

projekt „Letní příměstský tábor“. Žádost projednala dozorčí rada podniku Lesy České 

republiky, s. p., která schválila dar ve výši 40.000,- Kč. Dárce zaslal k podpisu návrh darovací 

smlouvy č. 14/930/2016. Materiál byl předem kladně projednán v Radě městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany dne 14. 9. 2016. 

 

 K návrhu nebyly připomínky, usnesením č. 56/2016 zastupitelé jednohlasně schválili 

přijetí finančního daru a jeho využití na úhradu vstupného a jízdného v rámci projektu „Letní 

příměstský tábor“.  

 

 

 9.  EAP/4 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – červen 

2016  

 

 Místostarosta MO P2 p. Andrlík předložil rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za 

období leden – červen 2016. Příjmy byly plněny na 67,58 % a výdaje čerpány na 38,25 % 

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 dotazy, usnesením č. 57/2016 jej schválili jednomyslně.   

 

 

 10.  EAP/2 Souhrnné rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – 

Slovany roku 2016 

 

 Místostarosta MO P2 p. Andrlík dále předložil návrh souhrnného rozpočtového opatření 

č. 8/2016 v celkovém objemu 3.995 tis. Kč. Do rozpočtu MO P2 je třeba zapojit finanční 

prostředky z FŽP MP v celkové výši 300 tis. Kč (na pořízení hracího prvku „Loď“ v Hradišti 

a na úhradu projektu „Oáza uprostřed sídliště“ pro 38. MŠ), příspěvek 40 tis. Kč od Lesů ČR, 

s. p., na výdaje spojené s konáním Letního příměstského tábora, dále bude zapojeno zvýšení 

podílu na daních ve výši 1.503 tis. Kč, dotace na výkon sociální práce ve výši 876 tis. Kč a 

dotace SPOD ve výši 1.276 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity např. na provedení 

oprav v mateřských školách (výměna kotle, dlažby, plotu, …), úhradu za zpracování 
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projektové dokumentace na vnitroblok Koterovská, vnitroblok Francouzská x Slovanská alej 

x Brojova a ul. Do Zámostí.  

 

Bc. Lokajíček -  Finanční výbor ZMO P2 materiál projednal a také jej doporučil ke 

schválení;   

 

Mgr. Zíka -  v materiálu nejsou uvedeny náklady na nový vyvolávací systém; 

Ing. Aschenbrenner – zastupitelé „na stůl“ obdrželi novou tabulku rozpočtového opatření, 

která byla upravena na jednání RMO P2 dne 14. 9. 2016. Původně byly 

v návrhu rozpočtového opatření i 2 položky v celkové výši 184 tis. Kč, které 

se týkaly pořízení nového vyvolávacího systému v souvislosti s rozšířením 

služeb pro obyvatelstvo o dobíjení a výměnu plzeňských karet. Rada však 

doporučila financování projednat nejdříve s PMDP. V současné době 

systém funguje i se stávajícím vyvolávacím zařízením, proto byly příslušné 

položky z návrhu rozpočtového opatření vyjmuty; 

 

 Usnesením č. 58/2016 zastupitelé schválili souhrnné rozpočtové opatření č. 8/2016 

všemi hlasy.   

 

 

 11.  EAP/3 Poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany  
 

 Následoval návrh ve věci žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu Městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany na účel, který není cílem vyhlášených dotačních programů v roce 2016. 

Žadatel Pilsen Patriots, z.s., Budilova 161/15, 301 00 Plzeň, IČ 66362181, podal individuální 

žádost o poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč na zajištění třetího ročníku akce „Patriots 

Day“. Žádost byla projednána RMO Plzeň 2 – Slovany dne 15. 6. 2016 a usnesením               

č. 87/2016 nebylo doporučeno její schválení z důvodu vyčerpaných finančních prostředků na 

dotace.  

 

RSDr. Ing. Kvit – proč nejsou na pokrytí žádosti finanční prostředky? 

p. Andrlík -  pro rok 2016 bylo na dotace mimo dotační programy schváleno v rozpočtu 

MO P2 celkem 218.000,- Kč. Tyto finanční prostředky jsou již vyčerpány. 

Pokud by ZMO P2 mělo vůli výše uvedenému žadateli poskytnout dotaci, 

bylo by nutné provést rozpočtové opatření k navýšení prostředků na dotace; 

 

Ing. Náhlík -  žadatel požaduje finanční prostředky na akci „Patriots Day“. O jaký druh 

akce se jedná? 

p. Andrlík -  jde o 3. ročník akce pro celou rodinu, na které bude představen americký 

fotbal; 

 

 Jiné dotazy k předloženému návrhu nebyly, usnesením č. 59/2016 zastupitelé 

neschválili poskytnutí výše uvedené dotace. Usnesení bylo přijato takto: pro 18, proti 0, 

zdrželo se 0, 2 zastupitelé nehlasovali.    
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 12.  EAP/1 Návrh na novelu obecně závazné Vyhlášky statutárního města Plzně     

č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  
 

 Na MO P2 byla doručena žádost o projednání návrhu novely obecně závazné Vyhlášky 

statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, 

včetně přílohy č. 1 „Seznam vybraných místních komunikací“ a přílohy č. 2 „Seznam 

vymezených území MO Plzeň 1 – 10“. U vyhlášky jde zejména o důvody vyplývající z praxe 

a z novely zákona o místních poplatcích, který nabyl účinnosti od 1. ledna 2016. Důvodem 

novelizace příloh č. 1 a č. 2 je aktualizace údajů, např. rozšíření počtu místních komunikací 

v současně platném znění nařízení statutárního města Plzně „Parkovací řád“ a seznamu 

vymezených území MO P2, které podléhají místnímu poplatku za užívání veřejného 

prostranství.  

 

Ing. Aschenbrenner – všem zastupitelům bude e-mailem zaslána mapka s vyznačením 

parkovacích zón na území MO P2 dle Parkovacího řádu; 

 

Bc. Lokajíček -  materiál byl předložen na jednání Finančního výboru ZMO P2 dne 7. 9. 

2016; 

 

Mgr. Zíka -  má dotaz k problematice předzahrádek. Není stanoveno, jak velký prostor 

mohou v ulici zaujmout, některé svou velikostí omezují pohyb chodců; 

Ing. Kolafa -  pokud je předzahrádka umístěna na místní komunikaci IV. třídy (chodníku), 

vždy se k tomu vyjadřuje DI PČR, teprve na jeho základě odbor stavebně 

správní a dopravy UMO P2 vydává rozhodnutí. Na chodníku musí zůstat  

1,5 m průchozího prostoru; 

Ing. Němec -  Mgr. Zíkovi zašle elektronicky informaci o výši poplatku za užívání 

veřejného prostranství – předzahrádek; 

 

 Usnesením č. 60/2016 zastupitelé jednomyslně souhlasili s předloženým návrhem 

novely obecně závazné Vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství, včetně přílohy č. 2 a současně jej doporučili Zastupitelstvu 

města Plzně ke schválení. 

 

 

 13.  TAJ/3 Novela Statutu města  
 

 Starosta MO P2 předložil návrh novely Vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, 

Statutu města. Novela byla zpracována dle podnětů jednotlivých složek magistrátu a 

některých městských obvodů. Přináší zejména úpravu kompetencí ve vztahu k mateřským 

školám, přesun kompetencí při nakládání s nebytovými prostory ve vlastnictví města z orgánů 

městských obvodů na orgány celoměstské, úpravu přílohy č. 3, která vymezuje majetek 

svěřený městským obvodům do jejich trvalé správy a dále drobné, formální změny 

v některých ustanoveních Statutu města. Po obdržení připomínek ze všech MO bude materiál 

projednán v Radě a Zastupitelstvu města Plzně. Účinnost novely se předpokládá od 1. 1. 

2017.  

 

 Návrh novely byl předán k vyjádření příslušným vedoucím odborů ÚMO P2. Jejich 

stanovisko bylo předloženo na mimořádném jednání RMO P2 dne 20. 9. 2016. Rada s tímto 

návrhem souhlasila a doporučila jej k odsouhlasení ZMO P2. Stanovisko tvořilo přílohu č. 2 

předloženého materiálu. Připomínky se týkaly zejména: 
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- oblasti školství – MO P2 navrhuje, aby orgány obvodu rozhodovaly o jmenování 

ředitelů mateřských škol na základě jimi vyhlášených konkurzních řízení podle 

zvláštního zákona a o odvolání ředitelů MŠ; 

- oblasti hospodaření s nebytovými prostory – MO P2 navrhuje kompetence k nebytovým 

prostorům ve vlastnictví města ponechat v původním znění; 

 

Ing. Aschenbrenner – podklady z MMP byly na ÚMO P2 doručeny 31. 8. 2016 s tím, že lhůta 

pro vyjádření je 60 dnů. 15. 9. proběhlo jednání starostů o několika 

oblastech novely, zejména k problematice mateřských škol a odstraňování 

vraků. 16. 9. byly zastupitelům podklady pro dnešní jednání zaslány 

elektronicky. Doporučuje diskusi vést po jednotlivých oblastech; 

 

Ing. Rada -  se všemi navrženými body souhlasí, zejména vítá bod týkající se vraků, 

které by se měly řešit centrálně. V případě nebytových prostor by možná 

bylo výhodnější, aby problematiku řešilo město, protože majetek spravuje i 

vybírá poplatky. Kolika NP se v našem obvodě tato záležitost týká? 

Ing. Aschenbrenner – počet nebytových prostor se pohybuje v jednotkách. Jedná se spíše        

o koncepční záležitost. Větší význam má pro MO Plzeň 3, kde je 

nebytových prostorů mnohem více; 

 

Ing. Rada -  navrhuje oddělené hlasování o tom, zda v příloze č. 2 zůstane připomínka 

k bodu 17 Článek 31, tj. nebytové prostory; 

Bc. Šlouf -  požaduje Ing. Rada oddělené hlasování nebo dává rovnou protinávrh? 

Ing. Rada -  požaduje oddělené hlasování a pak následně hlasovat o tom, zda budou 

nebytové prostory řešeny podle návrhu novely (město) nebo podle 

připomínek uvedených v příloze č. 2 (obvod); 

 

Následovalo hlasování: 

-  o odděleném hlasování k bodu 17 Článek 31: pro 19, proti 0, zdrželo se 0, 1 zastupitel 

nehlasoval – návrh byl přijat; 

-  o vyjmutí připomínky k bodu 17 Článek 31, tj. aby nebytové prostory řešilo město:  

  pro 9, proti 5, zdrželo se 5, 1 zastupitel nehlasoval – návrh nebyl přijat; 

 

Bc. Šlouf -  nyní navrhuje hlasování o předloženém návrhu; 

Ing. Náhlík -  žádá o schůzku předsedů koaličních klubů; 

 

Následovala 10 minutová přestávka na poradu předsedů klubů. Po přestávce: 

 

Ing. Rada -  navrhuje hlasování o ponechání připomínky k bodu 17 Článek 31, tj. 

problematika nebytových prostorů zůstane na obvodech; 

Ing. Aschenbrenner – nechal hlasovat: pro 6, proti 1, zdrželo se 11, 2 zastupitelé nehlasovali – 

návrh nebyl přijat, tzn. připomínka bude vyjmuta z přílohy č. 2; 

 

Bc. Lokajíček -  navrhuje vyjmutí připomínky k bodu 3 Článek 19 - Školství, odstavec 2. 

b). Hlasování: pro 2, proti 7, zdrželo se 10, 1 zastupitel nehlasoval – návrh 

nebyl přijat, bod zůstává v příloze č. 2; 

 

Ing. Aschenbrenner – navrhuje hlasování o původně předloženém návrhu s vyřazením 

bodu 17 Článek 31. 
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    Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželo se 5, 2 zastupitelé nehlasovali – návrh 

nebyl přijat; 

 

   Ing. Aschenbrenner konstatoval, že k návrhu novely Statutu města ZMO Plzeň 2 – 

Slovany nepřijalo žádné usnesení.  

 

 

 14.  MAI/1 Změna č. 2 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 na rok 

2016, ve kterém byly pro investiční výstavbu určeny finanční prostředky ve výši 2,600 mil. 

Kč. Rozpočtovým opatřením č. 2/2016 byly zapojeny finanční prostředky z Fondu rezerv a 

rozvoje v celkové výši 9,420 mil. Kč. Na projektové dokumentace započaté v roce 2015 bylo 

vyčleněno 1,183 mil. Kč a na PD plánované v roce 2016 celkem 0,666 mil. Kč. Na základě 

aktualizace stavu přípravy jednotlivých investičních akcí a finančních prostředků zapojených 

na investiční akce z FRR navrhuje odbor MaI úpravu a doplnění Plánu investic MO Plzeň 2 – 

Slovany na rok 2016. Změna spočívá v doplnění plánu v části „Projektové dokumentace 

plánované v roce 2016 – finančně zajištěné“ o dvě akce, a to: 

- ulice Do Zámostí 

- vnitroblok „Francouzská x Slovanská alej x Brojova“ 

Předpokládané náklady na zpracování obou PD činí celkem 300 tis. Kč.  

 

 Návrh byl předem kladně projednán v Radě městského obvodu.  

 

 K materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 61/2016 zastupitelé schválili předloženou 

změnu plánu investic MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2016 všemi hlasy.   

 

 

15. – 18. TAJ/4 Projednání informativních zpráv na 13. zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany – blok II. 
 

 Následovalo projednání informativních zpráv:  

 

a) MAI/2 Akce probíhající v roce 2016 – dotace z mimorozpočtových zdrojů  

 

  Informativní zprávu zastupitelé vzali na vědomí usnesením č. 62/2016 takto: pro 18, 

proti 0, zdrželi se 2 zastupitelé.    

 

 

b) EAP/5 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období             

07-09/2016  

 

 Usnesením č. 63/2016 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí bez rozpravy,     

jednomyslně.   
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c) TAJ/5 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

06-09/2016 

 

Ing. Rada -  Kontrolní výbor se mimo jiné zabýval připomínkami pana Mencla na sekání 

trávy. Při kontrolách prověřovali, zda seče probíhaly dle plánu. Žádné 

závady nebyly zjištěny;  

 

Mgr. Zíka -  žádá o zvýšenou kontrolu pořádku v lokalitě Petrohrad. Konkrétně se jedná 

o oblast vymezenou ulicemi Sladkovského (u Duhy) – Plzenecká – 

Jablonského. Odpadové nádoby jsou zde neustále přeplněné. Není to vinou 

odvozu, ale občanů, kteří nádoby přeplňují; 

Ing. Rada -  budou spolupracovat s Komisí pro životní prostředí RMO P2 a na tuto 

problematiku se zaměří; 

 

 Zastupitelé vzali předloženou informativní zprávu na vědomí usnesením č. 64/2016     

jednomyslně.   

 

 

 19.  TAJ/6 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období      

od 24. 5. 2016 do 5. 9. 2016 

 

 Další materiál předložený předsedou Kontrolního výboru ZMO P2 se týkal plnění 

usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 24. 5. 2016          

do 5. 9. 2016. Ve sledovaném období bylo splněno 15 úkolů, 8 úkolů má delší termín plnění,     

proto zůstává nadále ve sledování.  

 

 K materiálu nebyly připomínky, usnesením č. 65/2016 zastupitelé předložený návrh 

vzali na vědomí všemi hlasy.  

 

 

 20.   Různé  

 

Mgr. Zíka -  navrhuje, aby v době regulace dopravy v souvislosti s přestavbou viaduktů  

u Hlavního nádraží ČD došlo k omezení kontrol cestujících v MHD 

revizory; 

Ing. Aschenbrenner – záležitost projedná s PMDP; 

 

RSDr. Ing. Kvit – dne 22. 9. 2016 bude Český svaz bojovníků za svobodu odhalovat na 

Klatovské třídě památník občanů Československa vyhnaných v roce 1938 

z českého pohraničí. Zve přítomné na tuto akci. Dále zaznamenal informaci, 

že na budově věznice Plzeň – Bory bude umístěna tabule s informací           

o věznění bývalého prezidenta Václava Havla v tomto zařízení. Proč se tato 

iniciativa týká jen Václava Havla a ne i ostatních politických vězňů? 

Ing. Aschenbrenner – jedná se o jeho osobní iniciativu, pro kterou nalezl podporu i na městě. 

Podobnou iniciativu může vyvinout kdokoliv; 

 

Ing. arch. Domanický – má připomínku k sekání trávy. Navrhuje termíny sekání přizpůsobit 

aktuálnímu dění, např. začátku školního roku, kdy před některými ZŠ byla 

vysoká tráva. Druhý podnět se týká Božkovského ostrova. Jeho atraktivita 

neustále roste a s tím souvisí i vyšší počet akcí v tělocvičně. Mateřská škola, 
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která tam s dětmi chodila, už ji nemůže využívat, protože program 

tělocvičny je stále plný; 

Ing. Aschenbrenner – na připomínku písemně odpoví odbor ŽP. Tělocvična na Božkovském 

ostrově není majetkem MO, ale bude se jednat s majitelem, aby dění 

přizpůsobil k potřebám mateřské školy; 

 

Ing. Brousek -  zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany se účastnil od roku 1994. Dnes je zde 

naposledy, protože odchází do důchodu. Tímto by se chtěl rozloučit a 

poděkovat všem za spolupráci; 

 

 

 

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

účast a zasedání zastupitelstva ukončil v 15:35 hodin. 

 

 
 

 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 54/2016 až 65/2016 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 23. 9. 2016                                                                                                        

Zpracovala: Jana Rusinová 


