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ZÁPIS 
 

ze 17. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve 
volebním období 2014-2018 ze dne 18. 5. 2017 

 
Přítomni: Ing. Lumír Aschenbrenner, Ing. arch. Petr Domanický, Petr Fišer, PhDr. Jan 

Fluxa, Jan Hlaváček, Martin Hrubý, Mgr. Pavel Janouškovec, 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, 
Bc. David Šlouf, MBA, Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluveni: Roman Andrlík, Bc. Jan Kalián, Mgr. Barbora Kořanová, Ing. Petr Sova, 

MUDr. Milan Štěpáník, Ladislav Uhrin;   
 
Začátek jednání: 14:00 hodin 
 
Program: 
 1.   Zahájení a schválení programu jednání 
 2.   Volba návrhové komise  
 3.   Stanovení ověřovatelů zápisu   
 4.  MAI/1 Žádost o dotaci z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2018 

vyhlášeného Ministerstvem vnitra – GŘ HZS ČR pro projekt „Stavební 
úpravy a novostavba v areálu hasičské zbrojnice, Plzeň – Koterov“ 

 5.  MAI/2 Podání žádosti o dotaci z programu IROP – 50. Výzva řídícího orgánu 
IROP, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, 
aktivita Cyklodoprava, na projekt „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“ a 
schválení uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem 
realizace projektu „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“, za účelem 
vybudování cyklostezky Koterov  

 6.   Různé   
 
 

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

 
 17. (mimořádné) 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 19 
členů zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné.  
 
 Navržený program jednání byl schválen 17 hlasy, 2 zastupitelé nehlasovali. 
 
 Za členy návrhové komise Ing. Aschenbrenner navrhl: Ing. et Ing. Miloše Nového, Ing. 
arch. Petra Domanického a Ing. Františka Sokola, MBA. Návrh byl přijat 19 hlasy.  
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Bohuslav Rada a RSDr. Ing Karel Kvit - 
schváleni 19 hlasy.  
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 4.  MAI/1 Žádost o dotaci z programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 
2018 vyhlášeného Ministerstvem vnitra – GŘ HZS ČR pro projekt 
„Stavební úpravy a novostavba v areálu hasičské zbrojnice, Plzeň – 
Koterov“  

  
  Místostarosta MO P2 PhDr. Fluxa informoval přítomné zastupitele o dopisu 
Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství hasičského záchranného sboru ČR (MV – GŘ 
HZS ČR) o vyhlášení účelových investičních dotací obcím v rámci programu „Dotace pro 
jednotky SDH obcí“ pro rok 2018, s nejzazším termínem podání žádostí do 31. 5. 2017. 
V podprogramu stavba požární zbrojnice se poskytuje dotace do výše až 50 % nákladů akce 
v běžném roce, maximálně do výše 4,5 mil. Kč.  
  MO Plzeň 2 – Slovany se již cca od roku 2002 snaží zajistit rekonstrukci a dostavbu 
stávající hasičské zbrojnice v Koterově, kterou využívá SDH Koterov. Byla zpracována 
projektová dokumentace, která řeší rekonstrukci stávajícího garážového stání v bývalé 
stodole, dále přestavbu dříve rekonstruovaného objektu ze sociálního zázemí na další 
garážové stání a nakonec novostavbu pro umístění sociálního zázemí s dílčím využitím pro 
garážování další techniky. Do dokumentace byly zapracovány námitky sousedů a na konci 
roku 2016 byla podána žádost o územní rozhodnutí. Nyní odbor stavebně správní MMP řeší 
naše odpovědi k znovu podaným námitkám sousedů. V případě podání odvolání, rozhodnutí 
Krajského úřadu očekáváme do konce července 2017. Pokud bude kladné, bezprostředně poté 
bude zpracována dokumentace ke stavebnímu povolení a následně o stavební povolení 
požádáno. Odhadované náklady jsou ve výši 12.591.234,30 Kč vč. DPH. Propočet byl 
zpracován na základě znalostí z DÚR a vychází z objemových cen. Oznámení, zda získáme 
dotaci z výše uvedeného programu, obdržíme do konce července 2017. V případě kladného 
rozhodnutí bude možné na začátku roku 2018 požádat Krajský úřad PK o dotaci k témuž 
projektu, kterou podle stávající praxe přiděluje ve výši 75 % dotace přidělené z GŘ HZS ČR.  
Finanční podíl MO P2 bude činit: 
-  v případě získání dotace z GŘ HZS + dotace z Krajského úřadu PK:  4.716.234,- Kč 
-  v případě získání dotace pouze z GŘ HZS: 8.091.234,- Kč 
S ohledem na postup při předkládání žádostí je nutno zajistit finanční krytí spoluúčasti MO P2 
v plné výši podílu MO P2, tj. 8.091.234 Kč, na úkor jiných výdajů schválených v rámci SVR 
na rok 2018. Podání žádosti o dotaci musí být projednáno v pracovní skupině na MMP. Na 
přípravě žádosti budeme spolupracovat s Ing. Bejčkovou, se kterou jsou dobré zkušenosti 
z dosavadní spolupráce.  
 
Bc. Lokajíček - zajištění financování projektu „Stavební úpravy a novostavba v areálu 

hasičské zbrojnice, Plzeň – Koterov“ bylo projednáno na mimořádném 
jednání Finančního výboru ZMO P2 dne 17. 5. 2017, a to korespondenční 
formou. K zaslanému materiálu nebyly vzneseny žádné dotazy, FV 
jednomyslně souhlasil se způsobem financování a současně doporučil ZMO 
P2 v případě přidělení dotace aktualizovat střednědobý výhled rozpočtu na 
rok 2018; 

 
  Ve 14:06 hodin přišli Ing. Náhlík a p. Fišer – přítomno 21 členů zastupitelstva. 
 
Mgr. Zíka -  o jaké námitky sousedů šlo, jaký mají charakter? 
Ing. Heřmanová - vlastník sousedního pozemku podal námitku, která se týká jeho obytných 

místností ve stávající budově – bude tam hluk od provozu hasičské 
zbrojnice a nebude dosaženo oslunění místností dle platných norem. 
Paradoxem je, že tento vlastník v minulosti žádal ÚMO P2 o souhlas 
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s probouráním oken do uvedených místností. V současné době je 
zpracována studie oslunění a čeká se na vyjádření Krajského úřadu 
Plzeňského kraje; 

 
Ing.  Rada - v materiálu je navržen souhlas se změnou účelu použití kapitálových výdajů 

– stavební investice v roce 2018 ve výši 5 mil. Kč. Tyto prostředky byly 
původně alokovány na rekonstrukci KD Šeříková, jaký vliv bude mít tento 
přesun na plánovanou rekonstrukci KDŠ v roce 2018? 

PhDr. Fluxa -  ano, jedná se o finanční prostředky, které byly v rámci střednědobého 
výhledu rozpočtu určeny na rekonstrukci KD Šeříková. Prostředky budou 
alokovány na pokrytí finančního podílu MO P2 na investici v areálu 
hasičské zbrojnice Koterov; 

Ing. Aschenbrenner – potřebujeme mít zajištěné finanční krytí žádosti. Je předpoklad, že 
v příštím roce finanční prostředky na rekonstrukci KDŠ budou; 

PhDr. Fluxa -  celkové náklady projektu jsou cca 12,5 mil. Kč, v případě získání dotace 
z MV by MO P2 zaplatil cca 8 mil. Kč. To se ale nepředpokládá, protože je 
naděje na získání další dotace od Krajského úřadu PK; 

Ing. Aschenbrenner – ke schválení je navržena horší varianta pro případ, že nedostaneme 
peníze od kraje; 

  K předloženému materiálu zastupitelé neměli další dotazy, usnesením č. 22/2017 
souhlasili s podáním výše uvedené žádosti o dotaci a v případě jejího přidělení se zajištěním 
financování akce „Stavební úpravy a novostavba v areálu hasičské zbrojnice, Plzeň – 
Koterov“, jednomyslně.   
 
  5.  MAI/2 Podání žádosti o dotaci z programu IROP – 50. Výzva řídícího orgánu 

IROP, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy, 
aktivita Cyklodoprava, na projekt „Cyklostezka Koterov – Starý 
Plzenec“ a schválení uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné 
spolupráci za účelem realizace projektu „Cyklostezka Koterov – Starý 
Plzenec“, za účelem vybudování cyklostezky Koterov  

 
  Místostarosta MO P2 PhDr. Fluxa dále seznámil zastupitele se záměrem MO P2 využít 
dotační titul na zajištění financování projektu „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“. Jedná 
se o program IROP – 50. Výzva řídícího orgánů IROP, specifický cíl 1.2 Zvýšení podílu 
udržitelných forem dopravy, aktivita Cyklodoprava. Na obě části stavby je v současné době 
vydáno územní rozhodnutí, je podána žádost o vydání stavebního povolení a bude zpracována 
dokumentace pro provedení stavby. Návrh Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za 
účelem realizace projektu „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“ byl zaslán Ekonomickému 
úřadu MMP a dne 5. 5. 2017 proběhlo jednání s Právním odborem MMP, při kterém byla 
odsouhlasena konečná verze smlouvy. Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany přijala 
v této záležitosti usnesení č. 66/2017 ze dne 17. 5. 2017. Uzavření smlouvy bylo schváleno na 
zasedání Zastupitelstva Starého Plzence dne 15. 5. 2017.  
 Cena úseku v k. ú. Koterov činí celkem 4,893164 mil. Kč, kdy podpora z IROP může 
dosáhnout až 90 % způsobilých výdajů (tj. 4,340141 mil. Kč), takže podíl žadatele bude činit 
minimálně 0,553023 mil. Kč. Tento podíl v případě získání dotace bude hrazen z rozpočtu 
MO Plzeň 2 – Slovany. Je alokován již cca 1 mil. Kč, není třeba dělat žádné rozpočtové 
opatření.  
 
RSDr. Ing. Kvit – kdo obecně provádí údržbu a opravy cyklostezek? 
PhDr. Fluxa -  tyto činnosti zajišťuje Správa veřejného statku města Plzně; 
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 Jiné dotazy k materiálu nebyly, zastupitelé usnesením č. 23/2017 všemi hlasy schválili 
uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci a dále souhlasili s podáním žádosti       
o dotaci, s pověřením MO Plzeň 2 – Slovany k realizaci tohoto projektu a se 
spolufinancováním projektu ve výši vlastního podílu žadatele včetně neuznatelných nákladů 
z rozpočtu MO P2.  
 
 
 6.   Různé  
 
Mgr. Zíka - za klub KSČM připomíná, že stále trvá jejich stanovisko – požadavek na 

celkovou likvidaci heren v MO Plzeň 2 – Slovany; 
Ing. Aschenbrenner – usnesení ZMO P2 č. 42/2013 ze dne 21. 8. 2013, kterým zastupitelstvo 

souhlasilo se zrušením provozování hracích zařízení na území MO P2, je 
rovněž stále v platnosti; 

 
RSDr. Ing. Kvit – jaký je současný stav ve věci přístavby pro služebnu městské policie? 
Ing. Aschenbrenner – v měsíci březnu proběhlo v této věci jednání u pana primátora. 

V rozpočtu na rok 2017 máme připraveno na předfinancování projektové 
dokumentace této akce 363 tis. Kč. Na pana primátora byl vznesen dotaz, 
zda město tuto investiční akci má v plánu investic na rok 2017. Zatím jsme 
neobdrželi odpověď; 

 
 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto p. starosta poděkoval všem přítomným za 
účast a zasedání zastupitelstva ukončil ve 14:20 hodin. 
 
 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 22/2017 a 23/2017 a dále jmenovitý přehled 
hlasování členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany o jednotlivých 
usneseních. 
 
 
 
 
…………………………………………                      ……………………………………. 
          Ing. Lumír Aschenbrenner                                              PhDr. Jan Fluxa                                                   
    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 23. 5. 2017                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 


