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ZÁPIS 
 

z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 
2014-2018 ze dne 28. 3. 2017 

 
Přítomni: Roman Andrlík, Petr Fišer, PhDr. Jan Fluxa, Jan Hlaváček, Mgr. Pavel 

Janouškovec, Bc. Jan Kalián, 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, Petra Šípková, MUDr. Milan Štěpáník, Ladislav 
Uhrin, Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluveni: Ing. Lumír Aschenbrenner, Ing. arch. Petr Domanický, Martin Hrubý, Mgr. 

Barbora Kořanová, Ing. Petr Sova, Bc. David Šlouf, MBA;  
 
 
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.  TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 16. zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2014-2018 – blok I. (hosté) 
 6.  KT/1 IZ – Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií Plzeň, 

služebnou Slovany a Policií ČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2016  
 7.  KT/2 IZ – Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za rok 

2016 
 8.  EAP/1 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO P2 – Slovany za rok 2016  
 9.  EAP/2 Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO P2 – Slovany roku 

2016, k 1. 1. 2017, rozpočet účelových fondů na rok 2017 a rozpočtové 
opatření č. 2 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2017 

 10.  EAP/3 Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 
2017 

 11.  EAP/4 Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 
2017 

 12.  MAI/2 Technické zázemí areálu Božkovský ostrov – svěření získaných nemovitých 
věcí do trvalé správy Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany 

 13.  TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 16. zasedání Zastupitelstva městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2014-2018 – blok II. 

 14.  MAI/1 IZ – Akce probíhající v roce 2017 – dotace z mimorozpočtových zdrojů   
 15.  EAP/5 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

02-03/2017 
 16.  TAJ/4 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období        

02-03/2017 
 17.  TAJ/4 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období            

od 17. 1. 2017 do 13. 3. 2017 
 18.   Různé  
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1.– 3. Zahájení a schválení programu jednání, volba návrhové komise, stanovení 

 ověřovatelů zápisu 
 
 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období  
2014-2018 zahájil a jeho průběh řídil místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany p. Roman Andrlík. 
Přivítal přítomné, konstatoval, že na začátku jednání je přítomno 21členů zastupitelstva, 
jednání je usnášeníschopné.  
 
 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“. Pan místostarosta 
navrhl přesunutí bodů č. 5 až 7, tj. projednání informativních zpráv o činnosti MP, PČR a 
JSDH, před bod č. 4, z důvodu přítomnosti přizvaných hostů. Poté byl upravený program 
jednání schválen jednohlasně. 
 
 Za členy návrhové komise pan Andrlík navrhl: Ing. et Ing. Miloše Nového, Petra Fišera 
a Bc. Vlastimila Lokajíčka. Návrh byl přijat 21 hlasy.  
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Bohuslav Rada a RSDr. Ing Karel Kvit - 
schváleni 21hlasy.  
 
 
 V souladu se schválenou změnou programu jednání byly nejdříve projednány body         
č. 5. – 7., tj. informativní zprávy.  
 
 
5. – 7. TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 16. zasedání ZMO Plzeň 2 – 

Slovany ve volebním období 2014-2018 – blok I. (hosté) 
 
 Na zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany byli pozváni hosté: velitelka MP Plzeň, služebny 
Slovany – pí Martina Šimůnková, velitel PČR, obvodního oddělení Plzeň 2 – npor. Bc. Jan 
Špiroch a velitel jednotek SDH Plzeň 2 - Slovany - p. Petr Jůzek. Zástupci MP, PČR a SDH 
předložili písemné informativní zprávy o činnosti jednotlivých složek za uplynulý rok 2016 a 
následně odpověděli na dotazy zastupitelů.  
 
 a)  KT/1 Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií Plzeň, služebnou 

Slovany a Policií ČR, obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2016 
   
npor. Bc. Špiroch – v roce 2016 bylo objasněno 162 trestných činů, které se týkaly majetkové 

kriminality, zejména krádeží prostých a krádeží vloupáním, po celém území 
městského obvodu. Na minulém zasedání ZMO P2 zaznělo upozornění na 
nedodržování dopravních předpisů na přechodu pro chodce na křižovatce 
ulic Koterovská x Železniční. Věc byla řešena s PMDP, řidiči vozidel MHD 
byli upozorněni na nutnost dodržování dopravních předpisů, tj. dávání 
přednosti chodcům na přechodě; 

 
Mgr. Zíka -  v nedávné době navštívil Plzeň ministr vnitra pan Chovanec. V médiích 

proběhla informace, že se řešily i otázky bezpečnosti. Došlo k nějaké změně 
v kontrolách ubytoven? 

npor. Bc. Špiroch – kontroly ubytoven se provádí každý měsíc i ze strany cizinecké policie. 
Na území našeho obvodu nebyli zjištěni nelegálně ubytovaní občané; 
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RSDr. Ing. Kvit – policie rovněž provádí kontroly detektorem kovů zaměřené na výskyt jehel 

a dalších kovových předmětů. Dělají se tyto kontroly i na Slovanech? 
p. Andrlík -  ano, v loňském roce proběhly kontroly detektorem kovů na pískovištích a 

dětských hřištích; 
 
pí Šimůnková -  slovanská služebna Městské policie provádí kontroly v okolí Mikulášského 

náměstí, Koterovské a Částkovy ulice, kde dochází k dopravním zácpám 
v souvislosti s rekonstrukcí komunikace a mostů u hlavního nádraží ČD. 
V uplynulém období se zaměřovali na volné pobíhání psů, znečišťování 
exkrementy, proběhla akce „kostička“, která zjišťovala dodržování 
povinností průvodců a držitelů psů. Přestupky byly řešeny hlavně 
blokovými pokutami. Další kontroly se týkaly ubytoven, problematiky 
bezdomovectví a nepovoleného odkládání odpadů.  

 
Ing. Sokol, MBA – z tabulky porovnávající kriminalitu v letech 2015 a 2016 vyplývá, že 

došlo k celkovému snížení kriminality, ale počet násilných trestných činů se 
zvýšil; 

npor. Bc. Špiroch – ano, v loňském roce byl zvýšený nárůst, ale i poměrně vysoká 
objasněnost. Jednalo se zejména o trestné činy ze strany cizinců; 

 
 
 b)  KT/2 Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za rok 2016  
   
p. Jůzek - v loňském roce byly vytvořeny podmínky pro přechod božkovské jednotky 

z kategorie JPO-V do prestižnější kategorie JPO-III, kde jsou větší možnosti 
pro získání dotací. V budově na Koterovské 160 bylo v prosinci 2016 
zprovozněno topení, tím se výrazně zlepšily podmínky pro skladování 
materiálu a provádění činností. Došlo o osazení nového dopravního značení 
v souvislosti s parkováním, hasiči proto nemají v případě výjezdu problémy. 
V současné době občané pálí odpady na zahrádkách, jen za minulý víkend 
museli hasiči 4x zasahovat. Dne 12. 4. 2017 od 16 hodin proběhne 
součinnostní cvičení za účasti zástupců Odboru bezpečnosti MMP, Odboru 
krizového řízení MMP a JSDH. Cvičení proběhne pod doudleveckým 
mostem, budou se zkoušet protipovodňové zábrany. Dává na zvážení 
možnost pořízení dalších zábran, celkově by jich bylo potřeba 200 m. 
Součástí cvičení bude i vzpomínková akce na povodně v roce 2002.  

 
RSDr. Ing. Kvit – v písemné zprávě jsou uvedeny negativní poznámky ohledně garážování 

techniky v Koterově. Jaký je současný stav a výhled? 
p. Jůzek -  garážování techniky je neuspokojivé, na rekonstrukci garáží se čeká již 

několik let; 
 
 
 Jiné dotazy zastupitelé neměli, obě informativní zprávy vzali na vědomí usnesením č. 
11/2017 všemi hlasy.   
 
 Ve 14:20 hodin hosté z jednání odešli.    
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 4.  TAJ/1 Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 – Slovany a orgánů města Plzně          
od posledního zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

  
  Místostarosta MO P2 informoval přítomné o činnosti Rady městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany a orgánů města Plzně od posledního zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany. Zastupitelé 
písemně obdrželi přehled vybraných usnesení RMP a ZMP.  
 
Diskuse zastupitelů: 
 
Mgr. Zíka -  navrhuje doplnění předloženého materiálu o informace o průběhu návštěvy 

ministra vnitra Milana Chovance a ministryně školství Kateřiny Valachové 
ve městě Plzni, s uvedením přínosu pro MO P2; 

p. Andrlík -  na příští zasedání ZMO P2 bude v této záležitosti předložena písemná 
informativní zpráva; 

 
  K předloženému materiálu zastupitelé neměli další dotazy, usnesením č. 12/2017 jej 
vzali na vědomí takto: pro 18, proti 0, zdrželi se 2 zastupitelé a 1 zastupitel nehlasoval.  
 
 
 8.  EAP/1 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO P2 – Slovany za rok 2016   
 
  Místostarosta MO P2 p. Andrlík předložil materiál týkající se Dílčího závěrečného účtu 
a účetní závěrky MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2016. Při jeho zpracování odbor EaP 
postupoval v souladu s ustanovením § 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. Součástí závěrečného účtu je Zpráva auditora o výsledku přezkoumání 
hospodaření města Plzně za rok 2016, kterou zpracovala firma BDO Audit s. r. o. Část 
zprávy, která obsahovala údaje vztahující se k hospodaření MO P2 – Slovany za rok 2016 
byla předložena „na stůl“.  
 
 Materiál byl předem projednán ve Finančním výboru ZMO P2 i v Radě městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany.  
 
Ing. Rada -  má připomínky k položkám, které se týkají hospodaření KD Šeříková. 

Kontrolní výbor v loňském roce zpracoval doporučení k hospodaření KDŠ, 
které bylo zastupitelstvem schváleno. Nyní se budou zabývat tím, aby se 
ekonomika zlepšila. V roce 2016 byly příjmy ve stejné výši, jako v roce 
2014, tj. 571 tis. Kč, není tam žádné vylepšení. Naopak výdaje stále 
stoupají, což nepovažuje za příznivý stav. Výhled pro letošní rok je 
následující: příjmy jsou poníženy na 524 tis. Kč a výdaje se předpokládají 
více než 2 mil. Kč. Žádá o předložení souhrnné informativní zprávy, ve 
které bude uvedeno zdůvodnění příjmů a výdajů za roky 2014-2016, plány 
na další období, možnosti řešení problémů s obsluhou (např. při akcích 
důchodců), apod.; 

PhDr. Fluxa -  informativní zpráva bude předložena na zářijové zasedání ZMO P2. Během 
léta se vedení MO plánuje více zamyslet nad nastavením dalšího provozu 
KD Šeříková; 

 
RSDr. Ing. Kvit – v jaké výši se vynakládají finanční prostředky na reklamu nebo propagaci 

obvodu (např. Plzeňská jednička, ZAK TV)? 
Ing. Červený -  jedná se o částku 150-200 tis. Kč/rok; 
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 Po ukončení diskuse zastupitelé usnesením č. 13/2017 jednomyslně schválili dílčí 
závěrečný účet a účetní závěrku MO P2 – Slovany za rok 2016 a dále provedení operací 
finančního vypořádání MO P2 – Slovany za minulý rok.  
 
 
 9.  EAP/2 Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO P2 – Slovany roku 

2016, k 1. 1. 2017, rozpočet účelových fondů na rok 2017 a rozpočtové 
opatření č. 2 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2017 

 
 Dále byl předložen stav a rozpočet účelových fondů MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2017 
a jejich zapojení do rozpočtu rozpočtovým opatřením č. 2/2017. Sociální fond je pro rok 2017 
navrhován ve výši 2 845 000,- Kč. Tyto prostředky slouží pro potřeby zaměstnanců a 
uvolněných členů ZMO P2 a budou použity např. na příspěvek na stravenky, ošatné, odměny 
k životním výročím apod. Fond rezerv a rozvoje v navrhované výši 16 043 000,- Kč bude 
použit např. na financování projektových dokumentací (HZ Koterov, ul. Do Zámostí, 
aktualizace projektu zateplení 51. MŠ, Malostranská jezírka, …), realizaci ulice Ve Višňovce 
– etapa 2A, prodloužení kanalizace a vodovodu v ul. Na Výsluní, opravu plotu u 38. MŠ, 
vydání knihy o MO Plzeň 2 – Slovany, zakoupení frankovacího stroje a kopírky.  
 
 Také tento materiál kladně projednal Finanční výbor ZMO P2 a Rada městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany. Ani zastupitelé k materiálu neměli dotazy, usnesením č. 14/2017 
jej schválili jednomyslně.  
 
 
 10.  EAP/3 Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2017   
 
 Následoval návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – 
Slovany roku 2017 v celkovém objemu 586 tis. Kč. Do rozpočtu je třeba zapojit finanční 
prostředky ve výši 120 tis. Kč s určením pro 3 mateřské školy (17. MŠ, 25. MŠ, 51. MŠ) 
v souvislosti se zajištěním krytí nákladů na prodloužení provozní doby od 16:00 do 16:30 
hod. v období leden – prosinec 2017 a dále dotaci MŠMT jako řídícího orgánu Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání na projekt s názvem „Šablony pro 89. MŠ“ v celkové 
maximální výši 465 892,- Kč. 
 
Mgr. Zíka -  jsou již k dispozici dílčí výsledky využívání prodloužené provozní doby? 
RSDr. Ing. Kvit – pokud by prodloužená doba nebyla plně využívána, nestálo by za zvážení 

soustředit děti do jedné mateřské školy s prodlouženou dobou? 
Ing. Němec -  v tomto materiálu se jedná o prodlouženou provozní dobu ve třech 

mateřských školách, kde už tento systém fungoval dříve a byl o něj mezi 
rodiči zájem. V roce 2015 se tento způsob vyzkoušel i v jiných MŠ, ale 
protože tam tento systém nebyl zavedený, bylo jeho využití menší. Děti jsou 
k docházce zapsány do konkrétních mateřských škol, které navštěvují. Nelze 
je přesouvat do jiných MŠ. Něco jiného je prázdninový provoz, kde platí 
jiný režim; 

 
Bc. Lokajíček -  materiál byl v předložené podobě projednán ve Finančním výboru ZMO P2, 

který jej jednomyslně podpořil; 
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 Usnesením č. 15/2017 zastupitelé schválili předložený návrh všemi hlasy. 
 
 
 11.  EAP/4 Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2017   
 
 Další materiál se týkal rovněž rozpočtového opatření. Jednalo se o RO č. 4/2017 
v celkové výši 240 tis. Kč. Do rozpočtu se zapojují účelově vázané finanční prostředky – 
odvod z investičních fondů 4 mateřských škol na instalaci vstupních systémů (videovrátných), 
které následně provede odbor MaI. Bezpečnostní zařízení umožňující sledování prostoru před 
vchodovými dveřmi do mateřské školy a oboustranně komunikovat s návštěvníky, budou 
instalována do 5. MŠ, 21. MŠ, 25. MŠ a 80. MŠ.  
 
Mgr. Zíka -  nebude financování instalace těchto zařízení na úkor něčeho jiného, co by 

mateřské školy více potřebovaly? 
Ing. Němec -  nebude, naopak tato akce se realizuje na přání mateřských škol. MŠ mají ve 

svých investičních fondech našetřené finanční prostředky, které převádí do 
našeho rozpočtu s tím, že se na pořízení vstupních systémů budou finančně 
podílet. Případné nevyčerpané prostředky budou mateřským školám vráceny 
zpět; 

 
 Jiné dotazy k předloženému materiálu nebyly, usnesením č. 16/2017 zastupitelé 
schválili rozpočtové opatření č. 4/2017 jednomyslně.  
 
 
 12.  MAI/2 Technické zázemí areálu Božkovský ostrov – svěření získaných 

nemovitých věcí do trvalé správy Městského obvodu Plzeň 2 - Slovany 
 
 Na základě studie kompletního řešení odpočinkového místa na Božkovském ostrově 
MO P2 vybudoval v této lokalitě v letech 2010-2015 mnoho sportovišť a staveb a rovněž byl 
přijat pracovník na pozici správce, který se denně stará o celý svěřený areál. Na Božkovském 
ostrově však dosud chybí technické zázemí pro správce a zejména WC pro veřejnost, které je 
řešeno nevyhovujícími mobilními kabinami TOI-TOI. Po vzájemných jednáních s vlastníkem 
TJ Božkov byl dán souhlas s odkupem: 
- starého skladu TJ Božkov 
- pozemku pod skladem (parc. č. 252) 
- další části pozemku parc. č. 252 
- části pozemku parc. č. 1191/3   
v k. ú. Božkov, na jejichž ploše je připravován projekt „Technické zázemí areálu Božkovský 
ostrov“. V současné době probíhá příprava výkupu předmětných nemovitých věcí, jenž řeší 
Odbor nabývání majetku MMP, který e-mailem požádal o projednání svěření získaných 
nemovitých věcí v orgánech městského obvodu (RMO a ZMO P2). Rada městského obvodu 
Plzeň 2 – Slovany svým usnesením č. 34/2017 ze dne 15. 3. 2017 přijala v této věci souhlasné 
stanovisko.  
 
Mgr. Zíka -  ve stanovisku Technického úřadu MMP je uvedeno, že je platné po dobu 

dvou let od data vydání; 
PhDr. Fluxa -  jedná se o standardní stanovisko TÚ. Předpokládá, že v této lhůtě se stihne 

vše projednat a vykoupit; 
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Ing. Rada -  je k dispozici vizualizace areálu? 
PhDr. Fluxa -  ano, bude promítnuta. Studie je k nahlédnutí na odboru majetku a investic, 

a pokud by měli zastupitelé zájem, lze ji zaslat e-mailem; 
Ing. Heřmanová - v současné době je zpracovaný projekt pro územní rozhodnutí a 

zpracovává se dokumentace pro stavební povolení. Odbor MaI intenzivně 
spolupracuje s projektantem při řešení čistírny odpadních vod; 

 
 Usnesením č. 17/2017 zastupitelé jednomyslně souhlasili se svěřením nemovitých věcí 
na Božkovském ostrově získaných výkupem části pozemku p. č. 252, jehož součástí je 
budova stávajícího skladu, části pozemku p. č. 1191/3 v k. ú. Božkov a budoucího objektu 
vzniklého na těchto pozemcích v rámci projektu „Rekonstrukce technického zázemí na 
Božkovském ostrově“ do trvalé správy MO Plzeň 2 – Slovany.  
 
 
13. – 16. TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 16. zasedání Zastupitelstva 

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

 
 Následovalo projednání informativních zpráv:  
 
a) MAI/1 Akce probíhající v roce 2017 – dotace z mimorozpočtových zdrojů   
 
PhDr. Fluxa -  doplňuje předložené informace: dotace na „Vnitroblok Koterovská 69-79“ 

nebyla ze strany Ministerstva pro místní rozvoj přiznána. Naše žádost 
skončila třetí „pod čarou“;   

 
 Usnesením č. 18/2017 zastupitelé informativní zprávu vzali na vědomí všemi hlasy.  
 
 
b) EAP/5 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období             

02-03/2017 
 
 Usnesením č. 19/2017 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí bez rozpravy, 
jednomyslně. 
 
 
c) TAJ/4 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

02-03/2017 
 
Mgr. Zíka -  jaká byla výše nákladů na zimní údržbu? 
  Dále doporučuje, aby se blokové čištění komunikací organizovalo 

ohleduplně v souvislosti s uzavírkami v rámci rekonstrukce komunikace a 
mostů u hlavního nádraží ČD; 

Ing. Klečková - náklady na zimní údržbu činily 2.300 tis. Kč. Blokové čištění komunikací se 
plánuje na Petrohradě, pokud mají zastupitelé požadavky na konkrétní ulice, 
je možno předat je na odbor životního prostředí. Na úklid ve vnitroblocích 
se předpokládá využití veřejné služby; 
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RSDr. Ing. Kvit – navrhuje zajistit blokové čištění na Petrohradě – konkrétně v lokalitě 
Koterovská – Sladkovského – Lobezská – Železniční, kde jsou problémy 
s odpadky a velkým množstvím exkrementů; 

p. Andrlík -  pro příště doporučuje tyto dotazy směřovat do bodu „různé“, protože se 
netýkají projednávané informativní zprávy o činnosti Kontrolního výboru 
ZMO P2; 

 
 Zastupitelé vzali předloženou informativní zprávu na vědomí usnesením č. 20/2017     
jednomyslně. 
 
 
 17.  TAJ/5 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období      

od 17. 1. 2017 do 13. 3. 2017 
 
 Další materiál předložený předsedou Kontrolního výboru ZMO P2 se týkal plnění 
usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 17. 1. 2017            
do 13. 3. 2017. Ve sledovaném období neměl žádný z platných úkolů stanovený termín 
splnění. Nadále ve sledování zůstává 7 úkolů, které mají delší termín plnění.  
 
 K materiálu nebyly připomínky, usnesením č. 21/2017 zastupitelé předložený návrh 
vzali na vědomí 20 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.  
 
 
 18.   Různé  
 
p. Andrlík -  zastupitelé „na stůl“ obdrželi dotazník týkající se účasti na výjezdním 

semináři ZMO P2, který proběhne v termínu 11. a 12. 5. 2017 v ERMI 
HOTEL, Královky 197, 262 23 Jince (www.ermihotel.cz). Připomíná, aby 
vyplněný dotazník zaslali zpět do sekretariátu ve stanoveném termínu, tj. do 
10. 4. 2017; 

Ing. Müllerová -  předběžný program výjezdního semináře: 
  a) Strategický plán města Plzně 
  b) Generel dopravy v klidu – parkování P+R 
  c) prezentace výstavby dopravního uzlu Mikulášská ul.  
  Návrhy na doplnění programu lze zaslat rovněž do 10. 4. 2017. Veřejné 

projednávání Strategického plánu města Plzně (pro občany) se bude konat 
v KD Šeříková dne 19. 4. 2017 od 16:00 hodin; 

 
Mgr. Zíka -  jaká je současná situace v lokalitách „kasárna Slovany“, „kasárna Světovar“ 

a bývalá porodnice Slovany? 
PhDr. Fluxa -  budova bývalé porodnice je v současné době soukromým objektem. Ve věci 

současného stavu a dalších záměrů v lokalitách „kasárna Slovany“ a 
„kasárna Světovar“ bude na příští zasedání ZMO P2 předložena 
informativní zpráva; 

 
RSDr. Ing. Kvit – budou zprovozněna pítka v městském obvodu? 
Ing. Klečková -  ano, budou zprovozněna v dubnu 2017; 
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 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto p. místostarosta poděkoval všem přítomným za 
účast a zasedání zastupitelstva ukončil ve 14:55 hodin. 
 
 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 11/2017 až 21/2017 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. 4. 2017                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 


