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ZÁPIS 
 

z 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 
2014-2018 ze dne 31. 1. 2017 

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

Fišer, PhDr. Jan Fluxa, Martin Hrubý, Mgr. Pavel Janouškovec, Bc. Jan 
Kalián, Mgr. Barbora Kořanová, RSDr. Ing. Karel Kvit, Martin Kydlíček, Bc. 
Vlastimil Lokajíček, Ing. Petr Náhlík, JUDr. Jaroslav Novák, Ing. et Ing. Miloš 
Nový, Ing. Bohuslav Rada, Irena Rottová, Václav Seitz, M.Sc., Martin Složil, 
Ing. František Sokol, MBA, Ing. Petr Sova, Petra Šípková, Bc. David Šlouf, 
MBA, MUDr. Milan Štěpáník, Ladislav Uhrin, Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluven: Jan Hlaváček;  
 
 
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/1 Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2017, zajištění financování projektu „Vnitroblok Koterovská 69-79“ 
 7.  MAI/1 Plán investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2017   
 8.  TAJ/6 Stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 

neuvolněným členům zastupitelstva  
 9.  TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 15. zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2014-2018  
 10.  MAI/2 IZ – Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2016, 

včetně investic v budovách mateřských škol  
 11.  EAP/2 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

12/2016-01/2017 
 12.  TAJ/3 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období        

12/2016-01/2017 
 13.  TAJ/4 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období            

od 22. 11. 2016 do 16. 1. 2017 
 14.  TAJ/5 Změna ve složení Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany  
 15.   Různé  
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1.– 3. Zahájení a schválení programu jednání, volba návrhové komise, stanovení 
 ověřovatelů zápisu 

 
 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období  
2014-2018 zahájil a jeho průběh řídil starosta MO Plzeň 2 – Slovany Ing. Lumír 
Aschenbrenner. Přivítal přítomné, konstatoval, že na začátku jednání je přítomno 24 členů 
zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné.  
 
 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“, poté byl program 
jednání schválen jednohlasně.  
 
 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl: Ing. Petra Náhlíka, Ing. Františka 
Sokola, MBA a Mgr. Barboru Kořanovou. Návrh byl přijat jednomyslně.    
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Bohuslav Rada a RSDr. Ing Karel Kvit - 
schváleni 23 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.  
 
 Ve 14:04 hod. přišel Ing. et Ing. Nový, přítomno 25 zastupitelů. 
 
 
 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.  
 
  Ve 14:07 hod. přišel Ing. Sova, přítomno 26 zastupitelů.  
 
Diskuse zastupitelů: 
 
Ing. Sova -  k usnesení RMP č. 19 a 20 ze dne 19. 1. 2017 (žádost společnosti Městská 

poliklinika Plzeň spol. s r. o., o souhlas s přenecháním prostoru sloužícího 
podnikání v objektu Zdravotnického zařízení Plzeň 2 – Slovany, 
Francouzská tř. 4, Plzeň, do podnájmu) – zabývají se žadatelé, kteří žádají    
o podnájem, činností spojenou se zdravotnictvím? 

 
Ing. Aschenbrenner – ano, v prvním případě se jedná o podnájem pro společnost 

TeamPrevent-Santé s. r. o., IČ 61854093, za účelem provozování 
všeobecného praktického lékařství a další podnájemní smlouva bude 
uzavřena s paní Lenkou Václavíkovou, IČ 05180961, za účelem 
provozování kosmetiky, masáží a výživového poradenství; 

 
Mgr. Zíka -  k usnesení RMP č. 27 ze dne 19. 1. 2017 (žádost Církevní ZŠ a SŠ Plzeň      

o poskytnutí dotace z FŽP MP na projekt „Revitalizace školní zahrady 
s podporou ekologické výchovy“) – jedná se o část školní zahrady za 
sportovním areálem, který se před několika lety již revitalizoval?  

Ing. Aschenbrenner – odpověď, s uvedením konkrétní lokality, které se tato dotace týká, bude 
Mgr. Zíkovi zaslána e-mailem (zajistí odbor ŽP); 
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Ing. Rada -  na prosincovém zasedání ZMP podal interpelaci ve věci výstavby bytového 
domu za budovou ÚMO P2. Jak bude ve smlouvě na prodej ošetřeno, že na 
parkovací místa bude zajištěn přístup veřejnosti, rezidentů, včetně 
zaměstnanců ÚMO P2, jaký bude počet parkovacích míst pro veřejnost         
a v jakém režimu bude umožněn přístup na parkoviště, tj. zdarma či za 
úplatu.   

   Obdržel odpověď technického náměstka primátora Mgr. Šindeláře, ve které 
je uvedeno, že v rámci této stavby bude zřízeno celkem 124 parkovacích 
míst, z toho 83 míst pro veřejnost a 41 míst je pro obyvatele nového domu. 
Problém je s přístupností na parkovací místa pro veřejnost. Pokud budou 
parkovací místa předána městu Plzni, bude záležet na příslušném správci, 
např. PMDP nebo SVSmP, jaký způsob užívání parkovacích míst zvolí. Zda 
se bude jednat o zónu placených parkovacích míst či zónu bezplatných 
parkovacích míst, dále zda bude dohoda s ÚMO P2 o vyhrazených 
parkovacích místech pro úřad. Podle stanoviska Mgr. Šindeláře, dle 
současně uzavřených smluv, pokud se k tomu nový majitel nepostaví 
„čelem“, nebudeme mít na parkovací místa přístup. Proto žádá p. starostu, 
vedení MO a další odpovědné pracovníky, aby se tímto problémem zabývali 
a na dalším zasedání ZMO P2 podali informaci, jak tato jednání probíhají; 

Ing. Aschenbrenner – vedení MO a úřad se touto problematikou zabývat bude. Dle jeho 
názoru by záležitost mohlo řešit uzavření dodatku smluv. Předpokládá, že    
v této věci bude Radou městského obvodu Plzeň 2 – Slovany přijato 
usnesení v tom smyslu, aby záležitost byla na městě dořešena; 

Ing. Náhlík -  tuto problematiku bude pravděpodobně řešit Ekonomický úřad MMP;     
 
Ing. Aschenbrenner – dále informoval přítomné, že panu primátorovi adresoval dopis ve věci 

rozšíření prostor městské policie v budově slovanské radnice. V rozpočtu na 
rok 2017 máme připraveno na předfinancování projektové dokumentace této 
akce 363 tis. Kč. V dopise se dotazuje, zda město tuto investiční akci bude 
mít v plánu investic na rok 2017. Na příštím jednání ZMO P2 budou 
zastupitelé seznámeni s odpovědí; 

 
  K předloženému materiálu zastupitelé neměli další dotazy, usnesením č. 1/2017 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.  
   
npor. Bc. Špiroch – za rok 2016 řešili celkem 869 trestných činů, to znamená oproti roku 

2015 pokles o 80 trestných činů. Příčinou je celkový pokles kriminality na 
území České republiky. Z počtu 869 trestných činů je 45 % objasněných. 
Přestupků bylo zaregistrováno celkem 2.320, což je také méně, než v roce 
2015. Prioritou pro rok 2017 je řešení personální otázky s ohledem na 
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generační obměnu policistů. Budou preventivně působit na středních 
školách, aby byl větší zájem o tuto profesi mezi mladými lidmi. Dále se 
obvodní oddělení Plzeň 2 bude věnovat bezpečnosti silničního provozu, 
včetně bezpečnosti na železničních přejezdech, drobné kriminalitě a trestné 
činnosti v souvislosti s pohybem cizinců; 

 
Mgr. Zíka -  přijala PČR nějaká opatření v souvislosti s uzavírkou Mikulášské ul.? 

Nebezpečný je přechod pro chodce na rohu ulic Koterovská a Železniční, 
který je hojně využíván. Zatáčí zde MHD z Železniční do Koterovské ul. 
Setkal se s tím, že MHD nedává přednost chodcům na přechodu. Žádá         
o monitoring této situace; 

npor. Bc. Špiroch – ve zmíněné lokalitě policisté provádějí zvýšený výkon služby. Požádá 
PMDP, aby upozornili řidiče MHD na dodržování dopravních předpisů; 

 
p. Seitz, M.Sc. – kontaktoval jej občan s následující zkušeností: byly mu odcizeny nebo ztratil 

osobní doklady, dostavil se proto na obvodní oddělení Plzeň 2. Až po 
urgenci s ním sepsali protokol, ale nevydali mu žádný náhradní doklad; 

npor. Bc. Špiroch – požádal o předání kontaktu, není to standardní postup, záležitost bude 
řešit osobně; 

 
RSDr. Ing. Kvit – má informaci, že ubytovna „Štádler“ v Částkově ulici stále funguje. Jsou 

nějaké nové poznatky? 
npor. Bc. Špiroch – celá záležitost byla předána na kriminální policii, ověří současný stav; 
Ing. Aschenbrenner – dle jeho názoru ubytovna v Částkově ulici nefunguje. Kriminální 

policie provádí kontroly, ale není oprávněna podávat městskému obvodu 
informace; 

 
Bc. Bečvář -  ani MP nemá žádné informace o provozu ubytovny. V roce 2016 evidovali 

7.019 podnětů, z nichž více jak 3.000 bylo přestupků, které se týkaly 
dopravy, veřejného pořádku, občanského soužití, majetku. Byla prováděna 
kontrola osob – zadrželi 3 pachatele trestné činnosti a 2 osoby v celostátním 
pátrání. Objem případů v porovnání s rokem 2015 zůstává stejný. 
V loňském roce také došlo k napadení hlídky MP opilým agresivním 
recidivistou na hlavním nádraží ČD, nyní tuto věc řeší soud. Bohužel se 
příliš nedaří zadržet osoby, které zakládají černé skládky. V letošním roce 
řeší dlouhodobý úkol v souvislosti s uzavírkou Mikulášské ulice. Přestože je 
značení vyhovující, někteří řidiči se stále snaží uzavírkou projíždět, 
odsouvají dopravní značky. Strážníci rovněž kontrolují objízdné trasy. Dále 
děkuje vedení městského obvodu za podporu a spolupráci – minulý týden 
převzali další kvalitní horské kolo, již dříve byly předány kompletně 
vybavené zdravotnické batohy, tester na alkohol, chystá se rozšíření prostor 
zdejší služebny;   

 
Mgr. Zíka -  upozorňuje na nepořádek ve Sladkovského ulici – jsou tam 2-3 lokality 

s trvale přeplněnými kontejnery. Navrhuje provádět dlouhodobější kontroly; 
Bc. Bečvář -  hlídky se na tuto oblast zaměřují, ale problémem je skutečnost, že před 

uniformovaným strážníkem nikdo nic nevyhodí. Spoléhají na kamerový 
systém, problematikou se budou dále zabývat; 
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 Jiné dotazy zastupitelé neměli, ústní informace přednesené hosty vzali na vědomí 
usnesením č. 2/2017 všemi hlasy.   
 
 Ve 14:30 hodin hosté z jednání odešli.    
 
 
 6.  EAP/1 Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2017, zajištění financování projektu „Vnitroblok Koterovská       
69-79“  

 
 Místostarosta MO P2 p. Andrlík předložil návrh rozpočtového opatření č. 1/2017 a 
návrh týkající se financování projektu „Vnitroblok Koterovská 69-79“. Odbor MaI požádal     
o zapojení nevyčerpaných finančních prostředků FRR MO P2 k 31. 12. 2016 v celkové výši 
4 193 tis. Kč. Usnesením RMO P2 č. 148/2016 ze dne 23. 11. 2016 bylo odsouhlaseno podání 
žádosti o dotaci z programu Podpora bydlení, podprogramu 117D062 „Regenerace sídlišť“ 
pro rok 2017, vyhlášený Ministerstvem pro místní rozvoj, pro projekt „Vnitroblok Koterovská 
69-79“ za podmínky, že v případě získání dotace se MO P2 bude na financování projektu nad 
rámec dotace podílet v maximální výši 2 500 tis. Kč. Dne 6. 12. 2016 ZMO P2 usnesením č. 
70/2016 schválilo návrh rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2017, kde jsou pro odbor MaI 
finanční prostředky ve výši 2 095 tis. Kč na blíže nespecifikované stavební investice do 
oblasti komunikací s tím, že v případě podání žádosti o dotaci, budou tyto prostředky 
vynaloženy na spolufinancování projektu „Vnitroblok Koterovská 69-79“ nad rámec dotace. 
Dne 12. 12. 2016 bylo doručeno stanovisko MMP, že město bude projekt Regenerace sídlišť 
podávat. Z tohoto důvodu je nutno zajistit spolufinancování nad rámec dotace. Část 
finančních prostředků se jmenovitým určením na výše uvedenou akci, ve výši 2 095 tis. Kč, 
bude čerpána ze schváleného rozpočtu na rok 2017, zbývající část prostředků ve výši 405 tis. 
Kč bude pokryta zapojením FRR MO P2.  
Další finanční prostředky uvedené v rozpočtovém opatření č. 1/2017 budou použity na úhradu 
projektových dokumentací, např. HZ Koterov, ul. Na Výsluní, ul. Na Rychtě, Skate park 
„Bazén“, vnitroblok Brojova x Francouzská.  
 
Bc. Lokajíček - materiál byl projednán ve Finančním výboru ZMO P2, který jej doporučil 

zastupitelstvu ke schválení; 
 
Mgr. Zíka -  k financování projektu „Vnitroblok Koterovská 69-79“: poměr financování 

město-obvod je půl na půl. Není to pro obvod nevýhodné? Město má přece 
více finančních prostředků; 

Ing. Aschenbrenner – financování tohoto projektu bude následující: dotace Ministerstva pro 
místní rozvoj 4 mil. Kč, město poskytne 3 mil. Kč a městský obvod pokryje 
2,5 mil. Kč; 

 
 Radní k předloženému návrhu neměli jiné připomínky, usnesením č. 3/2017 
jednohlasně schválili souhrnné rozpočtové opatření č. 1/2017, včetně zajištění financování 
projektu „Vnitroblok Koterovská 69-79“.    
 
 
 7.  MAI/1 Plán investic MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2017  
 
 Místostarosta MO P2 PhDr. Fluxa předložil návrh plánu investiční činnosti MO Plzeň 2 
– Slovany na rok 2017. Usnesením ZMO P2 č. 70/2016 ze dne 6. 12. 2016 byl schválen 
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rozpočet MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2017. Pro investiční výstavbu obvodu byly určeny 
finanční prostředky ve výši 2,955 mil. Kč. Další finanční krytí investičních akcí, včetně PD, 
ve výši 4,193 mil. Kč bude zajištěno schváleným rozpočtovým opatřením č. 1/2017. Plán 
investic byl rozdělen do tří kategorií: 
- investice započaté v roce 2016 (skate park „Bazén“) 
- investice plánované v roce 2017 – finančně zajištěné (vnitroblok Koterovská 69-79, 

obnova Jiráskova náměstí) 
- další možné investice – v případě finančních prostředků (např. cyklostezka Greenways 

Koterov – Starý Plzenec, Koterov – propojení kanalizace s ÚKS, 51. MŠ – zateplení 
budovy, KD Šeříková – přístavba a parkoviště, …) 

Obdobně byl zpracován návrh na zajištění projektových dokumentací.  
 
 Návrh byl předem kladně projednán v Komisi pro rozvoj obvodu a investiční činnost     
i v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. 
 
PhDr. Fluxa -  k tabulce s přehledem investičních akcí se vrátíme na příštím zasedání 

zastupitelstva v souvislosti s projednáváním finančního vypořádání; 
Ing. Aschenbrenner – doplňuje informace k akci „Vnitroblok Koterovská 69-79“: o žádosti     

o dotaci se rozhodne do konce měsíce února. Pokud bude žádost úspěšná, 
bude předložena informace na příštím zasedání ZMO P2; 

 
RSDr. Ing. Kvit – doufá, že u akce „Obnova Jiráskova náměstí“ nenastaly žádné problémy. 

Má dotaz k oblasti Petrohradu, kde jsou chodníky ve špatném stavu. Na 
některých místech se již začala dělat zámková dlažba, bude se dále 
pokračovat? 

PhDr. Fluxa -  na akci „Obnova Jiráskova náměstí“ probíhá architektonická soutěž, zadání 
projektové dokumentace se předpokládá v červenci letošního roku. Na webu 
MO P2 je k dispozici tisková zpráva. Pokud se týká chodníků – má 
k dispozici materiál od Správy veřejného statku města Plzně, který bude      
6. 2. 2017 předložen k projednání do Komise pro rozvoj obvodu a investiční 
činnost RMO P2. V letošním roce se předpokládá úprava chodníků v ulicích 
Jugoslávská, Kyjevská, Božkovská, Barrandova a Rubešova– celkem 
v hodnotě 3 mil. Kč; 

 
 Jiné dotazy zastupitelé neměli, usnesení č. 4/2017 ve věci plánu investic MO Plzeň 2 – 
Slovany na rok 2017 schválili všemi hlasy.    
 
 
 8.  TAJ/6 Stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 

neuvolněným členům zastupitelstva  
 
 Na základě zákona o obcích, č. 128/2000 Sb., v platném znění, § 71 odst. 4, je nutné, 
aby ZMO Plzeň 2 – Slovany stanovilo náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem 
funkce neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném 
poměru (např. OSVČ) pro období od 31. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Starosta MO P2 Ing. 
Aschenbrenner předložil návrh na stanovení této náhrady v jednotné výši 100,- Kč/hod., 
v rozsahu nejvýše 8 hodin denně. Adekvátně s touto náhradou bude hrazeno i pojistné na 
sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné 
zdravotní pojištění.  
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 K předloženému návrhu nebyly dotazy, usnesení č. 5/2017 v této záležitosti zastupitelé 
schválili jednohlasně.     
  
 
9. – 12. TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 15. zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2014-2018 
 
 Následovalo projednání informativních zpráv:  
 
a) MAI/2 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2016, 

včetně investic v budovách mateřských škol  
 
 Usnesením č. 6/2017 zastupitelé informativní zprávu vzali na vědomí všemi hlasy.  
 
 
b) EAP/2 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období             

12/2016 -01/2017 
 
 Usnesením č. 7/2017 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí bez rozpravy, 
jednomyslně. 
 
 
c) TAJ/3 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

12/2016-01/2017 
 
 Zastupitelé vzali předloženou informativní zprávu na vědomí usnesením č. 8/2017     
jednomyslně, bez dotazů.  
 
 
 13.  TAJ/4 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období      

od 22. 11. 2016 do 16. 1. 2017 
 
 Další materiál předložený předsedou Kontrolního výboru ZMO P2 se týkal plnění 
usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 22. 11. 2016            
do 16. 1. 2017. Ve sledovaném období bylo splněno 9 úkolů, 4 úkoly mají delší termín plnění,     
a proto zůstávají nadále ve sledování.  
 
 K materiálu nebyly připomínky, usnesením č. 9/2017 zastupitelé předložený návrh 
vzali na vědomí všemi hlasy.  
 
 
 14.  TAJ/5 Změna ve složení Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany  
 
 Předseda Kontrolního výboru ZMO P2 informoval přítomné, že obdržel dvě žádosti       
o odvolání z funkce člena kontrolního výboru, a to: 
- žádost paní Bc. Kristýny Litomerické, MPA (KDU-ČSL). Novým členem zastupitelský 

klub KDU-ČSL navrhl zvolit pana Ing. Karla Hrubého;  
- žádost pana Petra Fišera (ANO 2011). Novým členem zastupitelský klub ANO 2011 

navrhl zvolit pana Ing. Jindřicha Blažka;  
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 Zastupitelé k předloženému návrhu neměli dotazy, usnesením č. 10/2017 schválili 
změny ve složení Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany jednohlasně.   
 
 
 15.   Různé  
 
Mgr. Zíka -  ve spodní části Koterovské ulice, mezi ulicemi Barrandova a Železniční, je 

již několik týdnů nedostatečné veřejné osvětlení; 
Ing. Aschenbrenner – situace bude ověřena na městě, žádá o zaslání konkrétní lokality           

e-mailem; 
 
Ing. arch. Domanický – žádá o řešení bezdomoveckého „bydliště“ pod smrkem u zastávky 

MHD proti budově ÚMO P2; 
Ing. Aschenbrenner – záležitostí se bude zabývat odbor životního prostředí, je to rovněž 

podnět pro Městskou policii i Policii ČR; 
 
Ing. Sova -  v poslední době zaznamenal stížnosti z řad občanů na majitele psů – 

zejména v okrajových částech venčí psy bez náhubků a často je nemají ani 
na vodítku. Je v městském obvodu vyčleněn prostor, kde je možno venčit 
psy na volno? 

Ing. Klečková -  v této záležitosti je vydána městská vyhláška. Míst, kde mohou být psi 
puštěni na volno, je velmi málo, většinou musí být na vodítku. Znění 
vyhlášky je vyvěšeno na úřední desce, Ing. Sovovy je zašle e-mailem; 

 
Ing. Aschenbrenner – zastupitelé „na stůl“ obdrželi kalendář akcí plánovaných na Slovanech 

v roce 2017; 
 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto p. starosta poděkoval všem přítomným za 
účast a zasedání zastupitelstva ukončil v 14:50 hodin. 
 
 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 1/2017 až 10/2017 a dále jmenovitý přehled 
hlasování členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany o jednotlivých 
usneseních. 
 
 
 
…………………………………………                      ……………………………………. 
          Ing. Lumír Aschenbrenner                                                 Roman Andrlík                                           
    starosta MO Plzeň 2 – Slovany                               místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany 
 
Ověřili: 
 
 
 
…………………………………………                      ……………………………………. 
           Ing. Bohuslav Rada                                                RSDr. Ing. Karel Kvit         
        člen ZMO Plzeň 2 - Slovany                                           člen ZMO Plzeň 2 – Slovany 
 
V Plzni dne 3. 2. 2017                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 


