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ZÁPIS 
 

ze 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 

2014-2018 ze dne 6. 12. 2016 

 

Přítomni: Roman Andrlík, Ing. Lumír Aschenbrenner, 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, MSc., Martin 

Složil, Ing. František Sokol, MBA, Ing. Petr Sova, Petra Šípková, Bc. David 

Šlouf, MBA, MUDr. Milan Štěpáník, Ladislav Uhrin, Mgr. Petr Zíka; 

 

Omluven: Ing. arch. Petr Domanický; 

 

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 

zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany 

 5.   Vystoupení hostů: zástupce velitele Městské policie Plzeň – služebny 

Slovany a velitele Policie ČR – obvodního oddělení Plzeň 2 

 6.  EAP/5 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – září 2016  

 7.  EAP/1 Souhrnné rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – 

Slovany roku 2016  

 8.  EAP/2 Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2017, střednědobý výhled 

rozpočtu na roky 2018-2020 

 8. a) EAP/6 Odvod neoprávněně použitých prostředků z titulu porušení rozpočtové 

kázně z realizované akce „Obnova historické části obce Plzeň – Koterov za 

účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního 

ruchu“ 

 9.  EAP/3 Návrh na doplnění „Návrhu novely obecně závazné Vyhlášky statutárního 

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

prostranství“ – připojení se k projektu „Vlídné WC“ 

 10.  TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 14. zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2014-2018 

 11.  TAJ/3 IZ – Termíny konání Rad a Zastupitelstev městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany v roce 2017 

 12.  MAI/2 IZ – Další vývoj ve věci vrácení části finančních prostředků dotace projektu 

„Obnova historické části obce Plzeň – Koterov za účelem zachování 

kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu“ 

 13.  MAI/1 IZ – Akce probíhající v roce 2016 – dotace z mimorozpočtových zdrojů 

 14.  EAP/4 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

10-11/2016 

 15.  TAJ/4 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období        

10-11/2016 

 16.  TAJ/6 Kontrola investiční akce „Výstavba komunikace Na Výsluní“  
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 17.  TAJ/5 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období            

od 6. 9. 2016 do 21. 11. 2016 

 18.   Různé  

 

 

 

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

 ověřovatelů zápisu 

 

 14. 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 Ing. arch. Petr 

Domanický.  

 

 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“, poté byl program 

jednání schválen 25hlasy, 1 zastupitel se hlasování zdržel.  

 

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

Sokola, MBA a Ing. et Ing. Miloše Nového. Návrh byl přijat jednomyslně.    

 

 Ověřovateli zápisu byli navrženi: RSDr. Ing Karel Kvit a Mgr. Petr Zíka - schváleni 25 

hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.  

 

 V úvodu starosta MO P2 Ing. Aschenbrenner představil novou vedoucí odboru majetku 

a investic Ing. Janu Heřmanovou, současně vyslovil poděkování a předal malý dárek 

bývalému vedoucímu odboru MaI Ing. Václavu Brouskovi.    

 

 

 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.  

  Ing. Aschenbrenner dále uvedl, že v materiál nejsou uvedena usnesení přijatá na jednání 

Rady města Plzně dne 1. 12. 2016, protože ještě nejsou zveřejněna. Mezi hlavní body na 

tomto jednání však patřil rozpočet města Plzně na rok 2017 a seznam plánovaných městských 

investic.  

 

Mgr. Zíka -  k usnesení RMO P2 č. 146/2016 ze dne 23. 11. 2016 (Smlouva o dílo ve 

věci konzultační a poradenské činnosti a zajištění komunikační podpory 

grantového projektu „Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady 

v Plzni“ na roky 2017-2018) – v médiích proběhla informace, že se projekt 

zpozdil, v jakém je nyní stádiu? 

Ing. Aschenbrenner – k částečnému zpoždění projektu opravdu došlo, neboť se bude muset 

opakovat architektonická soutěž; 
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Ing. Náhlík -  v seznamu městských investic na příští rok je zahrnuta i velká investiční 

akce týkající se našeho obvodu, a to „rekonstrukce železničních mostů u 

hlavního nádraží“. Je podepsána smlouva s firmou Metrostav, dle 

předpokladu se podjezdy uzavřou cca v březnu 2017; 

 

  K předloženému materiálu zastupitelé neměli další dotazy, usnesením č. 66/2016 jej 

vzali na vědomí jednohlasně.  

 

 

 5.    Vystoupení hostů: zástupce velitele Městské policie 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, velitel PČR, obvodního oddělení 

Plzeň 2 – npor. Bc. Jan Špiroch a velitel JSDH Koterov - p. Petr Jůzek. Pan Jůzek se ze 

zasedání omluvil, zástupci MP a PČR informovali o činnosti jednotlivých složek za uplynulé 

období a následně odpověděli na dotazy zastupitelů.  

   

Bc. Bečvář -  v poslední době strážníci řešili přestupky zejména v oblasti rušení nočního 

klidu a dopravy – nedovolené stání na komunikacích, parkování, problémy 

jsou i na silnicích nižších tříd, např. v ulici Strnadova. V oblasti prevence se 

zaměřují na oblasti, kde se kumuluje větší počet osob (obchodní centra), 

průběžně jsou prováděny kontroly míst s výskytem osob bez domova. Dále 

navrhli několik míst pro rozšíření kamerového systému, návrh byl předán na 

jednání Komise pro bezpečnost RMO P2. V pátek 25. 11. 2016 byla 

provedena společná kontrola MP, PČR, Komise pro bezpečnost a 

Kontrolního výboru, zaměřená na herny v MO P2, zejména hraní 

mladistvých a požívání alkoholických nápojů; 

 

RSDr. Ing. Kvit – dotaz na vedení MO P2: bude se služebna MP stěhovat na Světovar nebo 

zůstane zde v budově? Pokud zůstane, jakým způsobem se našly nové 

prostory? 

Ing. Aschenbrenner – služebna MP zůstane ve zdejší budově, dojde ke stavebním úpravám 

některých prostorů a pravděpodobně se bude muset ukončit nájemní 

smlouva s Puncovním úřadem; 

 

npor. Bc. Špiroch – obvodní oddělení Plzeň 2 Policie ČR se zabývalo postihem závadových 

osob v souvislosti s drobnou kriminalitou, proběhlo 7 domovních prohlídek 

– byly zjištěny varny pervitinu a pěstírny marihuany a zajištěny omamné 

psychotropní látky. Další podobné akce se plánuji; 

 

 Jiné dotazy zastupitelé neměli, ústní informace přednesené hosty vzali na vědomí 

usnesením č. 67/2016 25 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.   

 

 Zasedání ZMO P2 se rovněž zúčastnil senátor Mgr. Václav Chaloupek, který poděkoval 

voličům za důvěru. Uvedl, že se vrátil do obvodu, ve kterém vyrůstal, neboť řadu let bydlel 

v Blatenské ulici. Senátorská kancelář bude otevřena v Barrandově ulici ihned po novém roce.  

 

 Ve 14:20 hodin hosté z jednání odešli.    
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 6.  EAP/5 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – září 2016  

 

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

období leden – září 2016. Příjmy byly plněny na 93,02 % a výdaje čerpány na 58,55 % 

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; 

 

RSDr. Ing. Kvit – za sledované období je v materiálu uvedena celková úspora výdajů ve výši 

13 971 tis. Kč. Jaký je předpoklad do konce letošního roku? 

p. Andrlík -  částka, která nebude proinvestována letos, bude převedena do příštího roku; 

 

 Zastupitelé k materiálu neměli jiné dotazy, usnesením č. 68/2016 jej schválili 

jednomyslně.   

 

 

 7.  EAP/1 Souhrnné rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – 

Slovany roku 2016 

 

 Další materiál předložený místostarostou MO P2 p. Andrlíkem se týkal souhrnného 

rozpočtového opatření č. 9 v celkovém objemu 730 tis. Kč. Do rozpočtu MO P2 je třeba 

zapojit dar od Nadace ČEZ na výsadbu stromů v ulici Polní, účelově vázané finanční 

prostředky na úhradu výdajů spojených s konáním voleb do krajských zastupitelstev a 

neinvestiční transfer od kraje s určením pro JSDH. Rozpočtovým opatřením č. 6 ZMO P2 

v červnu 2016 schválilo odvod finančních prostředků z investičních fondů MŠ a souvstažné 

navýšení kapitálových výdajů rozpočtu odboru MaI na dofinancování akce „Instalace 

videovrátných ve čtyřech MŠ a čtečky čipů do jedné MŠ“. Vzhledem k tomu, že skutečné 

výdaje byly nižší, je zapotřebí snížit kapitálové výdaje odboru MaI a v souladu s tím i odvod 

z IF příslušných mateřských škol. Dále je třeba přeschválit zapojení prostředků FRR MO P2 

v roce 2016 s určením pro Odbor nabývání majetku MMP v souvislosti s výkupem budovy a 

pozemků na Božkovském ostrově.  

 

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

schválení;   

 

RSDr. Ing. Kvit – k výkupu budovy a pozemků na Božkovském ostrově: jaké finanční 

náklady se předpokládají na rekonstrukci budovy, která je ve špatném 

stavu? 

PhDr. Fluxa -  nyní jde o převod finančních prostředků na město. Budova zatím nebyla 

pořízena, o této záležitosti bude rozhodovat Zastupitelstvo města Plzně. 

Disponujeme studií, která v budově předpokládá např. zřízení zázemí pro 

správce. Realizace bude záviset na výši finančních prostředků v roce 2017. 

Zastupitelům byla promítnuta vizualizace objektu. Studie byla kladně 

projednána v Komisi pro rozvoj obvodu a investiční činnost a následně i 

v radě městského obvodu; 
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 Usnesením č. 69/2016 zastupitelé jednomyslně schválili souhrnné rozpočtové opatření 

č. 9 včetně změny určení finančních prostředků na výkup budovy a pozemku na Božkovském 

ostrově.   

 

 

 8.  EAP/2 Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2017, střednědobý výhled 

rozpočtu na roky 2018-2020 

 

  Následoval návrh rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2017, včetně výhledu na 

období 2018-2020. Návrh byl zveřejněn na úřední desce ode dne 16. 11. 2016. V návrhu byl 

stanoven objem: 

- příjmů MO P2 v daném roce v celkové výši  12.583 tis. Kč 

- výdajů MO P2 v daném roce v celkové výši  112.254 tis. Kč 

- financování MO P2, které tvoří použití účelových fondů MO a jejich tvorbu a dále 

převody finančních prostředků v rámci finančního vztahu rozpočtu města k MO, 

v celkové výši 99.671 tis. Kč 

 

Součástí návrhu byly rovněž závazné ukazatele rozpočtu MO P2 pro rok 2017 a jmenovitý 

seznam investičních akcí pro rok 2017 realizovaných odborem majetku a investic ÚMO P2. 

  

 Materiál dne 16. 11. 2016 kladně projednal Finanční výbor ZMO P2 a dne 23. 11. 2016 

Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.   

 

p. Andrlík -  po zapojení financování je návrh rozpočtu vyrovnaný; 

Bc. Lokajíček -  stejně jako každý rok nejsou rozpočtovány investiční akce financované 

z dotačních titulů nebo rozpočtu města. Příslušné finanční prostředky budou 

zapojovány až v průběhu příštího roku; 

 

 Jiné dotazy k předloženému návrhu nebyly, usnesení č. 70/2016 zastupitelé schválili 

takto: pro 24, proti 0, zdrželi se 2 zastupitelé.    

 

 

 8. a) EAP/6 Odvod neoprávněně použitých prostředků z titulu porušení rozpočtové 

kázně z realizované akce „Obnova historické části obce Plzeň – Koterov 

za účelem zachování kulturního a historického dědictví a rozšíření 

cestovního ruchu“ 

 

  Místostarosta MO P2 p. Roman Andrlík dále předložil návrh ve věci odvodu 

neoprávněně použitých prostředků z titulu porušení rozpočtové kázně z realizované akce 

„Obnova historické části obce Plzeň – Koterov za účelem zachování kulturního a historického 

dědictví a rozšíření cestovního ruchu“. Zastupitelé byli již o této problematice informováni na 

jednání ZMO P2 dne 21. 6. 2016. 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 zprávu o auditu operace, která obsahovala dvě 

zjištění. Z nich vyplývá, 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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  Dne 14. 11. 2016 bylo na MMP a následně dne 15. 11. 2016 na ÚMO P2 doručeno 

Oznámení o zahájení daňového řízení z moci úřední, zaslané Úřadem Regionální rady regionu 

soudržnosti Jihozápad. MO P2 nesouhlasí se zjištěnými závadami ze strany auditorského 

týmu a navrhuje podat odvolání proti rozhodnutí ve stanovené lhůtě 30 dnů ode dne doručení 

rozhodnutí k Ministerstvu financí. Vzhledem k tomu, že podané odvolání nemá odkladný 

účinek, je nutno zajistit úhradu platebního výměnu z rozpočtu příjemce dotace (město Plzeň) 

a schválit rozpočtové opatření č. 10 spočívající v zapojení prostředků FRR MO P2 a 

účelovém převodu do rozpočtu MMP, za účelem krytí odvodu neoprávněně použitých 

finančních prostředků z titulu porušení rozpočtové kázně.  

 

Ing. Rada -  platební výměr byl doručen, ale odvolání ještě nebylo podáno. Navrhuje 

doplnit ukládací část usnesení o další bod, a to: „ukládá RMO P2 odvolat se 

ve stanovené lhůtě 30 dnů ode dne doručení platebního výměru“; 

Bc. Lokajíček -  usnesením č. 36/2016 ze dne 21. 6. 2016 již zastupitelstvo zmocnilo radu 

městského obvodu k provedení rozpočtového opatření na základě platebního 

výměru na odvod za porušení rozpočtové kázně a k učinění potřebných 

opatření ve věci opravných prostředků; 

 

Mgr. Zíka -  lze se spoléhat na to, že spor vyhrajeme? Při nezaplacení nám poběží penále; 

p. Andrlík -  požadovanou finanční částku musíme uhradit a až poté podáme odvolání; 

 

Ing. Sova -  souhlasí s názorem Bc. Lokajíčka. Usnesení ZMO P2, kterým byla rada 

pověřena, je platné, žádné další již v této věci není třeba přijímat. Návrhu 

Ing. Rady rozumí, ale současně má obavu, aby přijetí dalšího usnesení 

nebylo vnímáno jako zúžení již schváleného pověření rady. Nové usnesení 

by popíralo to již dříve přijaté; 

Ing. Rada -  jeho protinávrh znamená, že ZMO P2 rozhodlo, že se má odvolání podat; 

Ing. Náhlík -  dotaci obdrželo město Plzeň (ne městský obvod), proto by se mělo odvolat 

rovněž město. Z pohledu člena návrhové komise nelze Radě města Plzně 

ukládat žádné úkoly; 

p. Andrlík -  souhlasí s Ing. Náhlíkem, záležitost bude řešit město, proto je navrženo 

rozpočtové opatření č. 10/2016, které řeší účelový převod finančních 

prostředků; 

Ing. Rada -  bere svůj návrh na doplnění usnesení zpět; 

 

  Následovalo hlasování o původním návrhu: pro 23, proti 0, zdrželi se 3 zastupitelé. 

Usnesením č. 71/2016 zastupitelé schválili odvod neoprávněně použitých finančních 

prostředků z titulu porušení rozpočtové kázně ve výši 1.680.201,- Kč a rozpočtové opatření    

č. 10/2016 spočívající v zapojení prostředků FRR MO P2 a jejich účelovém převodu do 

rozpočtu MMP ve stejné výši. Usnesení bylo přijato 23 hlasy.  

 

 

 9.  EAP/3 Návrh na doplnění „Návrhu novely obecně závazné Vyhlášky 

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

veřejného prostranství“ – připojení se k projektu „Vlídné WC“  
 

  Ve věci „Návrhu novely obecně závazné Vyhlášky statutárního města Plzně             

č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství“ již RMO P2 přijala usnesení                

č. 112/2016 ze dne 14. 9. 2016 a ZMO P2 usnesení č. 60/2016 ze dne 20. 9. 2016. Důvodem 

předložení návrhu na doplnění uvedené vyhlášky je připojení se k projektu „Vlídné WC“. 
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Tato iniciativa, která vzešla z MO Plzeň 3, má za cíl vylepšit dostupnost veřejných WC, tedy 

služby nejenom občanům města, ale i jeho návštěvníkům a tím napomoci turistickému ruchu 

ve městě Plzni. Občané i návštěvníci města by mohli využívat toalety v restauracích, a to ve 

stejném rozsahu a bezplatně, v jakém umožňují jejich využití podnikatelské subjekty 

poskytující služby v pohostinství svým zákazníkům. Restaurace, které se k tomuto projektu 

přihlásí, budou označeny speciální samolepkou s ochrannou známkou a budou uvedeny 

v příslušné publikaci, která k tomuto projektu vznikne. Obvod pak jako kompenzaci sníží 

majitelům spolupracujících restaurací místní poplatek za užívání veřejného prostranství za 

umístění předzahrádky na částku 2,- Kč za každý i započatý m
2
 a každý i započatý den.  

 

Na území MO P2 využívalo v průběhu roku 2016 možnosti umístění předzahrádek před svými 

provozovnami celkem 11 provozovatelů, a to: 

- 7 na území lokálních center (Částkova ul., Francouzská tř., Koterovská, Mikulášské 

nám., 2x nám. Generála Píky a Slovanská tř.)  

- 4 na území mimo lokální centra (ul. Chválenická, Klášterní, Ořechová a Táborská x 

Úslavská) 

 

 Návrh byl předem kladně projednán v radě městského obvodu. Ani zastupitelé k němu 

neměli připomínky, usnesením č. 72/2016 s ním souhlasili a současně jej doporučili 

Zastupitelstvu města Plzně ke schválení. Usnesení bylo přijato takto: pro 24, proti 0, zdrželi se 

2 zastupitelé. 

  

 

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

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2014-2018 
 

 Následovalo projednání informativních zpráv:  

 

a) TAJ/3 Termíny konání Rad a Zastupitelstev městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany v roce 2017 

 

Mgr. Zíka -  předkládá návrhy za klub KSČM: 

  1. změnit místo konání ZMO P2 z budovy úřadu do kulturního domu 

Šeříková ul., aby byla možná větší účast spoluobčanů na zasedání; 

  2. navrhují, aby vedení MO P2 zrealizovalo seminář k problematice 

elektronické evidence tržeb, neboť předpokládají zájem živnostníků 

z městského obvodu; 

  3. změnit hodinu zasedání ZMO P2 ze 14:00 hod. na 17:00 hod.; 

 

Ing. Aschenbrenner – jakožto předkladatel tohoto materiálu: 

  ad 1. nesouhlasí se změnou místa konání ZMO P2, volných míst pro účast 

občanů bylo vždy dostatek; 

  ad 2. pořádání semináře o EET pro podnikatele není činností, kterou by se 

samospráva měla zabývat, ale projedná tuto záležitost s kolegy; 

  ad 3. nesouhlasí s posunem času jednání ZMO P2, od 14:00 hodin 

zastupitelstvo zasedá již několik volebních období; 

 

Ing. Náhlík -  navrhuje úpravu v předložené IZ, a to ve dnech 11. a 12. 5. 2017 se bude 

konat výjezdní seminář ZMO P2, nebude se jednat o klasické zasedání; 

Ing. Aschenbrenner – souhlasí, název bude upraven; 
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 Následovalo hlasování: 

- o protinávrhu Mgr. Zíky, tj. pořádat zasedání ZMO P2 v kulturním domě Šeříková od 

17:00 hodin – pro 2, proti 18, zdrželo se 6 zastupitelů – návrh nebyl přijat; 

- o vzetí na vědomí materiálu v původním znění s opravou dle návrhu Ing. Náhlíka – pro 

24, proti 0, zdrželi se 2 zastupitelé. Usnesením č. 73/2016 zastupitelé informativní 

zprávu vzali na vědomí 24 hlasy.  

 

 

b) MAI/2 Další vývoj ve věci vrácení části finančních prostředků dotace projektu 

„Obnova historické části obce Plzeň – Koterov za účelem zachování 

kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu“ 

 

  Informativní zprávu zastupitelé vzali na vědomí usnesením č. 74/2016 jednomyslně, 

bez dotazů.  

 

 

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

 

RSDr. Ing. Kvit – proběhlo otevření nového herního prvku „Loď“ na dětském hřišti 

v Hradišti. Požaduje, aby informace a pozvánky na akce pořádané MO P2 

byly zastupitelům zasílány v dostatečném předstihu a rovněž zveřejňovány 

na webu MO; 

PhDr. Fluxa -  souhlasí, bude řešeno na poradě s vedoucími odborů; 

 

Ing. Sokol, MBA – k akci „Obnova Jiráskova náměstí a Klášterní zahrady v Plzni“ – původně 

byly předpokládané náklady ve výši cca 75 mil. Kč, nyní je uvedena částka 

110 mil. Kč; 

PhDr. Fluxa -  důvodem navýšení nákladů je požadavek Odboru správy infrastruktury 

MMP, aby v rámci rekonstrukce podzemních sítí byla rekonstrukce 

provedena i v okolních ulicích. Tím se navýšily celkové náklady, ale podíl 

městského obvodu zůstává stále stejný, tj. 25 mil. Kč; 

 

Mgr. Zíka -  v tisku proběhla zpráva, že výběrové řízení bylo odloženo, neboť vítězná 

cena byla velmi nízká. Dosud vždy vyhrával uchazeč s nejnižší cenou. 

Došlo ke změně podmínek? 

PhDr. Fluxa -  proběhla architektonická soutěž, výběr prováděla komise složená rovněž 

z architektů. Odborná komise vyhodnotila pět doručených návrhů tak, že tři 

z nich si zaslouží postoupit do 2. kola soutěže, ale žádný z nich nebyl 

vybrán jako vítězný. Došlo k jednání s oběma týmy, které skončily na 2. 

místě, zda jsou schopny realizovat tak složitý projekt. Ani jeden z nich však 

nebyl vyhodnocen v tom smyslu, že by projekt mohl dokončit bez dalších 

rizik. Předpokládá se vyhlášení ještě jedné soutěže, kde budou vyzvány 

konkrétní architektonické kanceláře. Výběr vítěze se očekává v I. pololetí 

2017; 

 

  Další dotazy k předložené informativní zprávě nebyly, zastupitelé ji vzali na vědomí 

usnesením č. 75/2016 všemi hlasy.  
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d) EAP/4 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období             

10-11/2016  

 

 Usnesením č. 76/2016 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí bez rozpravy, 

jednomyslně. 

 

 

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

10-11/2016 

 

 Zastupitelé vzali předloženou informativní zprávu na vědomí usnesením č. 77/2016     

jednomyslně, bez dotazů.  

 

 

 16.  TAJ/6 Kontrola investiční akce „Výstavba komunikace Na Výsluní“  

 

 Na základě schváleného celoročního plánu činnosti Kontrolního výboru navrhuje KV ke 

kontrole vždy konkrétní ukončenou investiční akci z plánovaných a realizovaných akcí 

v obvodu. Po projednání na řádné schůzi KV v listopadu 2016 navrhují členové Kontrolního 

výboru provést v příštím roce detailní kontrolu konkrétní investiční akce, a to „Výstavba 

komunikace Na Výsluní“. Kontrola bude zaměřena na účelnost vynakládání veřejných 

prostředků. Předseda KV navrhl složení užší komise pro provedení kontroly: Ing. Bohuslav 

Rada, pí Libuše Králová, Bc. Miloslav Apolín a Ing. Radmila Čechová. 

 

 Zastupitelé k předloženému návrhu neměli připomínky, usnesením č. 78/2016 pověřili 

Kontrolní výbor provedením kontroly výše uvedené investiční akce a schválili členy užší 

komise pro provedení kontroly. Zpráva o výsledku kontroly bude předložena na zasedání 

ZMO P2 dne 20. 6. 2017. Usnesení bylo přijato takto: pro 24, proti 0, zdrželi se 2 zastupitelé.  

 

 

 17.  TAJ/5 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období      

od 6. 9. 2016 do 21. 11. 2016 

 

 Další materiál předložený předsedou Kontrolního výboru ZMO P2 se týkal plnění 

usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 6. 9. 2016            

do 21. 11. 2016. Ve sledovaném období bylo splněno 6 úkolů, 7 úkolů má delší termín plnění,     

proto zůstává nadále ve sledování.  

 

 K materiálu nebyly připomínky, usnesením č. 79/2016 zastupitelé předložený návrh 

vzali na vědomí všemi hlasy.  

 

 

 18.   Různé  

 

Mgr. Zíka -  vrací se k bodu programu č. 9, tj. „Návrh novely obecně závazné Vyhlášky 

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

prostranství“. Měla být navrhnuta ještě další varianta, a to zpoplatnění 

použití WC v restauračních zařízeních; 

Ing. Aschenbrenner – usnesení v této věci již bylo řádně odhlasováno, Mgr. Zíka může návrh 

připravit na příští zasedání ZMO P2; 
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 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto p. starosta poděkoval všem přítomným za 

účast a popřál klidné prožití vánočních svátků a vše dobré do nového roku. Zasedání 

zastupitelstva bylo ukončeno v 15:10 hodin. 

 

 

 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 66/2016 až 79/2016 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: 

 

 

 

 

 

 

 

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

           RSDr. Ing. Karel Kvit                                                Mgr. Petr Zíka         

        člen ZMO Plzeň 2 - Slovany                                           člen ZMO Plzeň 2 – Slovany 

 

 

V Plzni dne 12. 12. 2016                                                                                                        

Zpracovala: Jana Rusinová 


