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ZÁPIS 
 

z 18. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 
2014-2018 ze dne 20. 6. 2017 

 
Přítomni: Ing. Lumír Aschenbrenner, Roman Andrlík, 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. Petr Sova, Petra Šípková, Bc. David Šlouf, MBA, MUDr. Milan Štěpáník, 
Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluveni: Jan Hlaváček, Ing. František Sokol, MBA, 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.   Vystoupení hostů: velitele Městské policie Plzeň – služebny Slovany, 

velitele Policie ČR – obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek SDH 
MO Plzeň 2 – Slovany  

 6.  EAP/1 Návrh Vyhlášky statut. města Plzně o stanovení koeficientu pro výpočet 
daně z nemovitých věcí v roce 2018 a o změně Vyhlášky statut. města Plzně 
č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  

 7.  EAP/6 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – březen 2017  
 8.  EAP/2 Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2017 
 9.  EAP/3 Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany  
 10.  TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 18. zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2014-2018 
 11.  TAJ/3 IZ – Průběh návštěvy ministra vnitra Milana Chovance a ministryně školství 

Kateřiny Valachové ve městě Plzni, s uvedením přínosu pro MO Plzeň 2 - 
Slovany 

 12.  EAP/4 IZ – Dotace projednané a schválené Radou městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany  

 13.  MAI/1 IZ – Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany od počátku 
roku 2017, včetně investic v budovách MŠ  

 14.  MAI/2 IZ – Akce probíhající v roce 2017 – dotace z mimorozpočtových zdrojů   
 15.  MAI/3 IZ – Současný stav a další záměry v lokalitách „kasárna Slovany“, „kasárna 

Světovar“ a ve věci budovy bývalé porodnice na Čapkovo náměstí 
 16.  EAP/5 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

04-06/2017 
 17.  TAJ/4 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období        

04-06/2017 
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 18.  TAJ/5 IZ – Kontrola vybrané investiční akce „Výstavba komunikací Na Výsluní“ 
 19.  TAJ/6 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období            

od 14. 3. 2017 do 12. 6. 2017 
 20.   Různé  
 
 

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

 
 18. 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 22 členů 
zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné.  
 
 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“. Pan starosta navrhl 
přesunutí bodu č. 5, tj. vystoupení hostů, před bod č. 4, z důvodu přítomnosti zástupce velitele 
Městské policie Plzeň – služebny Slovany. Poté byl upravený program jednání schválen 21 
hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.  
 
Ve 14:03 hodin přišel Ing. et Ing. Nový – přítomno 23 zastupitelů. 
 
 Za členy návrhové komise pan starosta navrhl: Ing. arch. Petra Domanického, Ing. Petra 
Náhlíka a Ing. et Ing. Miloše Nového. Návrh byl přijat 21 hlasy, 2 zastupitelé nehlasovali.  
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Bohuslav Rada a RSDr. Ing Karel Kvit - 
schváleni 23 hlasy.  
 
Ing. Aschenbrenner -  uvedl, že se na něj obrátil pan Martin Šandera, bytem Plzeň, Spojovací 

16, který jej požádal o možnost krátkého vystoupení na dnešním zasedání 
zastupitelstva. V souladu s jednacím řádem ZMO P2 p. starosta vyzval 
zastupitele k hlasování o možnosti udělení slova panu Šanderovi. Hlasování: 
pro 23, proti 0, zdrželo se 0 – zastupitelé vyjádřili jednomyslný souhlas.  

p. Šandera -  na bývalém parkovišti za budovou ÚMO P2 se staví nový obytný dům, pod 
kterým mají být i parkovací místa. Na Slovanech je nyní velký problém 
s parkováním. Bude možné získat parkovací místo v rámci výstavby nového 
domu, a jakým způsobem? 

Ing. Aschenbrenner – investor stavby obytného domu přislíbil, že po dokončení stavby zde 
bude 83 parkovacích míst pro veřejnost. O režimu parkování se bude teprve 
jednat, předpokládá, že do jednání budou zahrnuta Společenství vlastníků 
všech přilehlých domů. Veškeré podrobnější informace budou p. Šanderovi 
zaslány, žádá jej o zanechání kontaktu; 

p. Šandera -  adresa: Spojovací 16, 326 00 Plzeň 
  e-mail: martinsa@seznam.cz 
  mobil: 777 253 253  
 
Ve 14:06 hodin přišla paní Šípková – přítomno 24 zastupitelů. 
 
 V souladu se schválenou změnou programu jednání byl nejdříve projednán bod č. 5, tj. 
vystoupení hostů.   
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 5.    Vystoupení hostů: velitele Městské policie Plzeň – služebny Slovany, 
velitele Policie ČR – obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele jednotek 
SDH MO Plzeň 2 - Slovany 

 
 Na zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany byli pozváni hosté: velitelka MP Plzeň, služebny 
Slovany – pí Martina Šimůnková (zúčastnil se zástupce velitele p. Bc. Bečvář), velitel PČR, 
obvodního oddělení Plzeň 2 – npor. Bc. Jan Špiroch a velitel jednotek SDH Plzeň 2 - Slovany 
- p. Petr Jůzek. Velitel Policie ČR a velitel jednotek SDH se z jednání omluvili. Pan Bc. 
Bečvář nejprve ústně informoval o aktuální činnosti MP – služebny Slovany a následně 
odpověděl na dotazy zastupitelů.  
 
Bc. Bečvář -  na služebnu každý měsíc přichází cca 230 různých stížností od občanů, které 

se týkají zejména dopravní problematiky (parkování v křižovatkách v 
Plzenecké ul.: v úseku od Slovanské po Koterovskou, parkování na 
chodníku v Houškově ul.: mezi Sladkovského a Táborskou a u Galerie 
Slovany, …) a veřejného pořádku (např. bezdomovci v lokalitě U Ježíška, 
problémy jsou i v parčíku „u panenky“, kde dochází ke konzumaci alkoholu 
z vietnamské večerky). Řada podnětů se týká domnělých autovraků. Vozidla 
bez SPZ nebo s vypuštěnými pneumatikami však nelze automaticky 
považovat za autovrak. Proto veškerá taková vozidla prověřují, fotí a poté 
předávají písemnou zprávu vlastníku komunikace, který je oprávněn činit 
další kroky. V nedávné době vstoupila v platnost novela protikuřáckého 
zákona. Občané kouří před restauracemi a tím často dochází k rušení 
nočního klidu. Tato situace vzniká hlavně v centru města, na Slovanech 
zaznamenali zatím pouze 1 stížnost a 1 e-mailový dotaz. Blíží se konec 
školního roku, proto budou strážníci spolupracovat s Policií ČR zejména při 
dohledu u přechodů pro chodce;   

 
Ing. et Ing. Nový – čeho se týkají stížnosti občanů na parkování na chodníku u Galerie 

Slovany? 
Bc. Bečvář -  občané si stěžují zejména na zásobovací vozidla, která zastavují přímo na 

chodníku. MP již vešla v kontakt s některými majiteli firem, jejichž vozidla 
tam zajíždějí a snaží se je přimět k tomu, aby zásobovali přes vykládací 
rampu. V některých případech se již přistoupilo i k pokutám; 

 
Mgr. Zíka -  jsou nějaká pravidla na parkování vozidel TIR, konkrétně ve Skladové ulici 

a na Slovanské aleji? Přetrvávají problémy s pořádkem na Petrohradě. 
Uvažuje se o zavedení přísnějších opatření? 

Bc. Bečvář -  nákladní vozidla mohou parkovat všude, kde nenarušují silniční provoz a 
stanovená dopravní opatření. Žádná zvláštní pravidla nejsou. V lokalitě 
Petrohrad byla na základě dřívějších podnětů posílena služba. V současné 
době již ke stížnostem občanů nedochází, a proto zde neplánují žádná 
mimořádná opatření. V případě zhoršení situace však není problém opatření 
obnovit; 

 
RSDr. Ing. Kvit – jaké jsou zkušenosti po přijetí novely protikuřáckého zákona? 
Bc. Bečvář -  jak již uvedl, obvodní služebna Slovany zatím obdržela pouze 1 podnět. 

V případě, že kuřáci budou dělat nepořádek, přistoupí se k řešení; 
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 Jiné dotazy zastupitelé neměli, ústní informace zástupce velitele Městské policie Plzeň – 
služebny Slovany, vzali na vědomí usnesením č. 24/2017 23 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.   
 
 Ve 14:15 hodin Bc. Bečvář z jednání odešel.    
 
 
 
 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, že před zasedáním ZMO P2 se konalo mimořádné jednání Rady městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany, na kterém bylo schváleno uzavření smlouvy o propagaci obchodní 
firmy ŠKODA TRANSPORTATION, a. s., v areálu ŠKODA SPORT PARK v Plzni, za 
stejných podmínek jako v předchozím období. Dále se MO P2 dostal z pozice náhradníka 
mezi schválené projekty na dotaci na rekonstrukci vnitrobloku Koterovská 69-79.  
 
  K předloženému materiálu zastupitelé neměli žádné dotazy, usnesením č. 25/2017 jej 
vzali na vědomí jednomyslně.   
 
 
 6.  EAP/1 Návrh Vyhlášky statutárního města Plzně č. …/2017, o stanovení 

koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí v roce 2018 a o změně 
Vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za 
užívání veřejného prostranství, ve znění vyhlášek statutárního města 
Plzně č. 7/2004, 10/2005, 16/2005, 9/2006, 8/2010, 4/2011, 1/2012, 8/2012, 
8/2013 a 6/2016 

 
  Starosta MO P2 informoval přítomné zastupitele o žádosti Odboru účtování a daní 
MMP o projednání výše uvedených návrhů vyhlášek. Tímto návrhem dochází ke 
každoročnímu nutnému posouzení možnosti úpravy koeficientů v souladu se zákonem ČNR č. 
338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, v platném znění. Daň z nemovitých věcí jako jediná 
daň umožňuje obcím svým rozhodnutím ovlivňovat výši inkasa této daně, jejíž výnos je 
výlučným příjmem rozpočtu města. Její vybírání a vymáhání zajišťuje Finanční úřad. Příprava 
podkladů pro vyhlášku vychází ze skutečnosti, že zákon zůstává k 1. 1. 2017 beze změny. 
Došlo pouze k novelizaci vyhlášky o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými 
průměrnými základními cenami zemědělských pozemků. V roce 2017 byla lokalita Koterov 
nově posuzována ve vazbě na nově přidaná kritéria, a to s ohledem na existenci stávající 
kanalizace, která je jako dočasné řešení zakončena volnými kanalizačními výúsťmi a zároveň 
se jedná o území, které vyhovuje kritériu překročení docházkové vzdálenosti (více jak 500 m 
v souvisle zastavěných oblastech). Při splnění obou těchto kritérií dojde ke snížení koeficientu 
o 1 stupeň.  
 Na území MO Plzeň 2 – Slovany se změna koeficientu projeví takto: u 66 domů dojde 
ke zvýšení a u 106 domů dojde ke snížení koeficientu.  
 Součástí předloženého materiálu bylo grafické vyznačení jednotlivých katastrálních 
území s přiřazenými koeficienty a vyčíslení objektů, kterých se dotkne snížení či zvýšení 
koeficientu.  
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 Novela vyhlášky o místním poplatku spočívá ve vypuštění druhé věty v čl. 3 na základě 
doporučení Ministerstva vnitra ČR.  
 
Ing. Aschenbrenner – předložený materiál byl již prezentován na výjezdním semináři ZMO 

P2, které proběhlo v květnu 2017. Finanční výbor ZMO P2 i rada městského 
obvodu jej doporučili zastupitelstvu k odsouhlasení; 

 
  Usnesením č. 26/2017 zastupitelé souhlasili s předloženým návrhem jednohlasně a 
současně uložili starostovi MO P2 předložit jej k projednání v orgánech města Plzně.  
 
 
 7.  EAP/6 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – březen 

2017 
 
  Místostarosta MO P2 p. Andrlík předložil rozbor hospodaření městského obvodu Plzeň 
2 – Slovany za období leden – březen 2017. Příjmy jsou plněny na 37,55 % a výdaje čerpány 
na 19,56 % k rozpočtu upravenému.  
 
Bc. Lokajíček -  Finanční výbor ZMO P2 tento materiál projednal a doporučil jej 

zastupitelstvu ke schválení; 
 
 Návrh kladně projednala také rada městského obvodu. Ani zastupitelé k němu neměli 
připomínky a usnesením č. 27/2017 jej schválili všemi hlasy.  
 
 
 8.  EAP/2 Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2017 
 
   Následoval návrh souhrnného rozpočtového opatření č. 6/2017 v celkovém objemu 
2 781 tis. Kč. Do rozpočtu pro rok 2017 je potřeba zapojit finanční prostředky – náhradu 
pojistného plnění z roku 2016 na stany používané při akci Olympijský park RIO, účelovou 
dotaci na SPOD, účelovou dotaci na výkon sociální práce a pojistné plnění z pojistné události 
„průleh na Božkovském ostrově“. Do rozpočtu města budou převedeny finanční prostředky ve 
výši 49 tis. Kč na spolufinancování projektu „Plzeňské senior akademie“ a dále dochází 
k přesunu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu na základě požadavků 
jednotlivých správců.  
 
 Také tento materiál předem projednal Finanční výbor ZMO P2 a Rada městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany. Usnesením č. 28/2017 jej zastupitelé schválili jednomyslně.   
 
 
 9.  EAP/3 Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  
 
 Místostarosta MO P2 p. Roman Andrlík dále předložil návrh ve věci poskytnutí dotací 
z rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Jednalo se o dotace v souladu s vyhlášenými 
dotačními programy v roce 2017 i o dotace na účel, který není cílem vyhlášených dotačních 
programů. Pro letošní rok bylo vyhlášeno 5 dotačních programů, a to: 
- v oblasti výchovy, vzdělávání a kultury 
- v sociální oblasti 
- v oblasti životního prostředí 
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- v oblasti bezpečnosti 
- v oblasti podpory památkových objektů 
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany byly žádosti 
podané v souladu s vyhlášenými dotačními programy posouzeny příslušnými odvětvovými  
komisemi RMO P2 a poté projednány radou městského obvodu. Žádosti o poskytnutí 
individuálních dotací byly projednány v RMO P2. Stanoviska jednotlivých komisí a rady 
městského obvodu k žádostem o dotace byla uvedena v důvodové zprávě.  

 
 Zastupitelé neměli k předloženému materiálu připomínky.   
Usnesením č. 29/2017  jednomyslně: 
-  schválili poskytnutí dotací na základě 28 žádostí v celkové výši 294 tis. Kč,  
-   neschválili 5 žádostí o dotace. 
 
 
10. – 18. TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 18. zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2014-2018  
 
 Následovalo projednání informativních zpráv:  
 
a) TAJ/3 Průběh návštěvy ministra vnitra Milana Chovance a ministryně 

školství Kateřiny Valachové ve městě Plzni, s uvedením přínosu pro 
MO Plzeň 2 -Slovany 

 
Mgr. Zíka -  s panem ministrem Chovancem bylo jednáno o nárůstu trestné činnosti ze 

strany cizinců, o častých výjezdech hlídek Policie ČR na ubytovny a o 
problematice pracovních agentur. Bude se dále pracovat se zjištěnými 
závěry? 

Ing. Aschenbrenner – doufá, že ano. Návštěva pana ministra proběhla za účasti policejního 
prezidenta, hejtmana Plzeňského kraje, primátora města Plzně a krajského 
ředitele Policie ČR. Vznikla pracovní skupina, která má řešit bezpečnostní 
situaci související s nárůstem počtu cizinců ve městě; 

 
 
b) EAP/4 Dotace projednané a schválené Radou městského obvodu Plzeň 2 - 

Slovany 
 
 Usnesením č. 30/2017 zastupitelé vzali obě výše uvedené informativní zprávy na 
vědomí jednomyslně. 
   
 
c) MAI/1 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany od počátku roku 

2017, včetně investic v budovách MŠ 
 
RSDr. Ing. Kvit – v jakém stavu je projekt na Malostranská jezírka? 
PhDr. Fluxa -  připravují se podklady pro zadání projektové dokumentace, v rozpočtu je 

alokována příslušná finanční částka. Realizovat se budou pouze jezírka bez 
záměru p. Heluse na vybudování vodního slalomového kanálu. Pan Helus 
měl dostatečně dlouhou lhůtu k předložení všech potřebných podkladů, ale 
stanovený termín nebyl dodržen. Touto záležitostí se zastupitelstvo 
zabývalo již v předchozích letech; 
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 Usnesením č. 31/2017 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí všemi hlasy.  
 
 
d) MAI/2 Akce probíhající v roce 2017 – dotace z mimorozpočtových zdrojů   
 
 K materiálu nebyly dotazy, zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí usnesením 
č. 32/2017 jednohlasně.  
 
 
e) MAI/3 Současný stav a další záměry v lokalitách „kasárna Slovany“, „kasárna 

Světovar“ a ve věci budovy bývalé porodnice na Čapkovo náměstí 
 
PhDr. Fluxa -  v případě kasáren Světovar upozornil na webový odkaz uvedený 

v informativní zprávě, kde lze nalézt podrobnější informace; 
 https://ukr.plzen.eu/files/ukr/pdf/159_situace_SVETOVAR_II_15_12_2012.pdf 
 
Mgr. Zíka -  v území „kasárna Světovar“ se již staví bytový dům. Domníval se, že 

původním záměrem bylo řešit celé území najednou. K budově bývalé 
porodnice – má majitel s objektem nějaký záměr? Budova zatím stále 
chátrá; 

PhDr. Fluxa -  pro území „kasárna Světovar“ platí schválená územní studie. S bytovou 
výstavbou se v ní počítalo. Budova bývalé porodnice je soukromým 
majetkem, město ani obvod bohužel nemají žádnou možnost soukromého 
vlastníka povzbudit k nějaké činnosti; 

p. Andrlík -  při posledním jednání s majitelem budovy o úklidu jejího okolí zástupce 
vlastníka uvedl, že čekají na vhodný dotační program, aby objekt mohli 
zrekonstruovat; 

 
 Usnesením č. 33/2017 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí 23 hlasy,           
1 zastupitel se hlasování zdržel.  
 
  
f) EAP/5 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období             

04-06/2017 
 
 Usnesením č. 34/2017 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí bez rozpravy, 
jednomyslně. 
 
 
g) TAJ/4 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

04-06/2017 
 
 Zastupitelé vzali předloženou informativní zprávu na vědomí usnesením č. 35/2017     
jednomyslně. 
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h) TAJ/5 Závěrečná zpráva z kontroly vybrané investiční akce „Výstavba 
komunikace Na Výsluní“ realizované v roce 2016 

 
Ing. Rada -  usnesením ZMO P2 č. 78/2016 byl Kontrolní výbor pověřen provedením 

této kontroly a současně bylo schváleno složení užší komise, která se 
podrobně zabývala průběhem výše uvedené akce. Komise se sešla celkem 
6x. V závěru předložené zprávy je uvedeno, že podle názoru Kontrolního 
výboru mělo být zažádáno o stavební povolení na další etapu výstavby; 

Ing. Aschenbrenner – ÚMO P2 požádal o stanoviska Odbor stavebně správní MMP a dále 
Odbor právní a legislativní MMP. Tato stanoviska obavy Kontrolního 
výboru vyvracejí. Všem zastupitelům bude zaslána informace se 
zapracováním obou zmíněných stanovisek; 

 
Ing. Rada -  z pohledu obecného stavebního zákona došel Kontrolní výbor k domněnce, 

že pokud na první etapu stavby byl vydán kolaudační souhlas, byla platnost 
stavebního povolení ukončena. Vzhledem k tomu, že na další etapu 
výstavby byl vypracován nový projekt, mělo by být zažádáno o nové 
stavební povolení. Tato etapa končí ulicí Šafránová. Kontrolní výbor na tuto 
skutečnost upozorňuje zejména v souvislosti s plánováním dokončení 
výstavby této komunikace v další etapě až k ulici Ovesná, na kterou se již o 
stavební povolení žádá. Závěrečná zpráva předkládá názor Kontrolního 
výboru, další postup v této záležitosti závisí na vůli zastupitelstva; 

 
Ing. Náhlík -  o čem se bude hlasovat? Součástí předložené zprávy by mělo být vyjádření 

kontrolované osoby, tj. odboru majetku a investic. Osobně několik let 
působil ve funkci předsedy Kontrolního výboru ZMP a při kontrolách takto 
vždy postupovali; 

Ing. Aschenbrenner – hlasovat se bude pouze o vzetí na vědomí předložené zprávy, ke 
schválení se nic nenavrhuje; 

 
Ing. Rada -  zprávu z kontroly předal p. Černému (odbor MaI), ale zatím žádné vyjádření 

neobdržel, přestože o ně žádal; 
PhDr. Fluxa -  oblast majetku a investic je mu svěřena v kompetencích, a proto by pro 

příště chtěl být o požadavku informován; 
Ing. Heřmanová – zprávu z kontroly obdržela od p. Černého, ale žádnou písemnou žádost      

o vyjádření nemá; 
 
Ing. et Ing. Nový – tato zpráva není uvedena v souhrnu informativních zpráv (Mat. TAJ/2); 
Ing. Aschenbrenner – navrhuje vzít předloženou zprávu na vědomí, přestože nebyla v souhrnu 

informativních zpráv; 
 
Ing. Náhlík -  předkládá protinávrh: stáhnout tuto informativní zprávu z programu a 

předložit ji znovu s vyjádřením kontrolované osoby, tj. odboru MaI; 
 
 Následovalo hlasování: 
- protinávrh Ing. Náhlíka: pro 9, proti 7, zdrželo se 0, 8 zastupitelů nehlasovalo – návrh 

nebyl přijat; 
- návrh Ing. Aschenbrennera: pro 15, proti 0, zdrželo se 7, nehlasovali 2 zastupitelé – 

návrh byl přijat; 
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 Usnesením č. 36/2017 zastupitelé vzali předloženou informativní zprávu na vědomí 15 
hlasy.  
 
 
 19.  TAJ/6 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období      

od 14. 3. 2017 do 12. 6. 2017 
 
 Další materiál předložený předsedou Kontrolního výboru ZMO P2 se týkal plnění 
usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 14. 3. 2017            
do 12. 6. 2017. Ve sledovaném období bylo splněno 5 úkolů. Nadále ve sledování zůstává 10 
úkolů, které mají delší termín plnění.  
 
 K materiálu nebyly připomínky, usnesením č. 37/2017 zastupitelé předložený návrh 
vzali na vědomí jednomyslně.    
 
 
 20.   Různé  
 
RSDr. Ing. Kvit – navrhuje, aby na zasedání ZMO P2 v září 2017 byla předložena 

informativní zpráva o činnosti školských rad základních škol, ve kterých má 
MO Plzeň 2 – Slovany své zástupce; 

Ing. Aschenbrenner – zástupci ve školských radách základních škol nepodléhají ZMO P2,       
a proto doporučuje, obrátit se s žádostí o informace přímo na ně; 

 
Ing. Sova -  dotaz na vedoucího odboru stavebně správního a dopravy ÚMO P2:  
  jak se řeší parkování pro návštěvníky radnice po dobu výstavby bytového 

domu? 
Ing. Kolafa -  návštěvníci mají k dispozici omezenou část parkoviště mezi budovou ÚMO 

P2 a staveništěm. Jiné vyhrazené parkování nemáme k dispozici. Domnívá 
se, že nedochází k žádným zvláštním problémům. Stavba byla v plánu již 
mnoho let. Po jejím dokončení zde bude 83 parkovacích míst pro veřejnost; 

 
Ing. Sova -  s odpovědí není spokojen, není to komfortní přístup k úřadu. Úřad by měl 

být dostupný kdykoliv, např. dnes hledal místo k zaparkování cca 15 minut; 
Ing. Kolafa -  bohužel, situace je taková, že parkovací plochy chybí na celém obvodě. 

V tomto případě se však jedná o přechodnou záležitost po dobu stavby; 
 
Ing. Aschenbrenner – obvod se snaží špatnou situaci s parkováním řešit. Na město jsme se 

obrátili s několika návrhy na možné řešení, např. zakoupení bývalého 
objektu „Štádler“ v Částkově ulici, výstavba parkovacího domu u bazénu 
nebo využití některých ploch v areálu „Světovar“;    

 
 
 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto p. starosta poděkoval všem přítomným za 
účast a zasedání zastupitelstva ukončil v 15:10 hodin. 
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 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 24/2017 až 37/2017 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 26. 6. 2017                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 


