
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2  - Slovany dne 19. 9. 2017 

1 

 

ZÁPIS 
 

z 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 
2014-2018 ze dne 19. 9. 2017 

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

Fišer, PhDr. Jan Fluxa, Jan Hlaváček, Martin Hrubý, 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, Ing. Petr Sova, Petra Šípková, Bc. David Šlouf, MBA, 
MUDr. Milan Štěpáník, Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluveni: Mgr. Barbora Kořanová, 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 Projednání informativních zpráv na 19. zasedání Zastupitelstva městského 

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

služebnou Slovany a Policií ČR – obvodním oddělením Plzeň 2, za               
I. pololetí 2017 

 6.  KT/2 IZ – Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za             
I. pololetí 2017 

 7.  TAJ/2 Činnost RMO Plzeň 2 – Slovany a orgánů města Plzně od posledního 
zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany 

 8.  KT/3 Přijetí finančního daru od podniku Lesy ČR, s. p.   
 9.  EAP/3 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – červen 2017  
 10.  EAP/1 Rozpočtová opatření č. 7+8 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2017 
 11.  TAJ/6 Změna Statutu města Plzně   
 12.  TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 19. zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2014-2018 – blok II. 
 13.  MAI/1 IZ – Akce probíhající v roce 2017 – dotace z mimorozpočtových zdrojů   
 14.  MAI/2 IZ – Konstatování současného stavu kulturního domu Šeříková  
 15.  EAP/2 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

07-09/2017 
 16.  TAJ/4 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období        

07-09/2017 
 17.  TAJ/5 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období            

od 13. 6. 2017 do 4. 9. 2017 
 18.   Různé  
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1.– 3. Zahájení a schválení programu jednání, volba návrhové komise, stanovení 
 ověřovatelů zápisu 

 
 19. 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 25 členů 
zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné.  
 
 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“. Poté byl upravený 
program jednání schválen 25 hlasy.   
 
 Za členy návrhové komise pan starosta navrhl: MUDr. Milana Štěpáníka, Ing. Petra 
Náhlíka a Ing. et Ing. Miloše Nového. Návrh byl přijat 25 hlasy.  
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Bohuslav Rada a Mgr. Petr Zíka  - schváleni       
25 hlasy.  
 
 
4. – 6. TAJ/1 Projednání informativních zpráv na 19. zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu 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. Velitel Policie ČR se 
z jednání omluvil. Zastupitelé obdrželi písemné informativní zprávy o činnosti těchto složek 
za I. pololetí 2017, následně hosté 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          
I. pololetí 2017  

 
pí Šimůnková -  v průběhu I. pololetí 2017 probíhal dohled na hřišti TJ Lokomotiva při 

sportovních a kulturních akcích (fotbalová utkání, koncerty, Souboj Titánů), 
kdy často dochází k rušení nočního klidu, nebyly zaznamenány žádné 
stížnosti od občanů. Dále byl prováděn dohled v souvislosti s pořádáním 
burzy v ul. Mezi Stadiony (parkování na zeleni). Strážníci se zaměřují na 
problémová místa v obvodě, tj. Petrohrad, hlavní vlakové nádraží, dětská 
hřiště a parky, kde se shromažďují problémové osoby. Na žádost ředitele 
Bazénu Slovany byl prováděn dohled v prostoru bazénu z důvodu 
zaznamenaných krádeží věcí. Celkem bylo ve sledovaném období řešeno 
více než 1.000 událostí.  

 
RSDr. Ing. Kvit – ve zprávě jsou zmiňovány časté přestupky proti veřejnému pořádku – 

znečišťování veřejného prostranství a odkládání odpadu mimo určená místa, 
příp. zakládání skládek. Problematiku odpadového hospodářství má na 
starosti společnost Čistá Plzeň. Byla od této společnosti nějaká odezva? 

pí Šimůnková - ano, následně provádějí kontrolu a většinou konstatovali, že došlo 
k odklizení nepořádku; 
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Ing. Sokol, MBA – v tabulce Policie ČR „Porovnání kriminality za stejné období roku 2016 a 
roku 2017“ u majetkové kriminality (krádeže vloupáním) byl zjištěn nárůst 
případů, ale objasněnost je téměř stejná. Podle republikového srovnání jde   
o nízké číslo; 

 
Ing. Aschenbrenner – podnět Ing. Sokola bude předán Policii ČR – obvodnímu oddělení Plzeň 

2, se žádostí o vyjádření. Odpověď bude panu zastupiteli následně zaslána; 
 
 Jiné dotazy ke zprávě nebyly, usnesením č. 38/2017 zastupitelé vzali informativní 
zprávu na vědomí jednomyslně.  
 
 
b) KT/2 Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za I. pololetí 

2017   
 
p. Jůzek -  v uplynulém období nebyl zaznamenán nárůst zásahové činnosti, v průběhu 

letních prázdnin zasahovali cca u 15 událostí. Náročnější byl zásah u požáru 
ve spalovně ve Skladové ulici, kde došlo k zahoření 150 tun biologického 
odpadu. Příčinou požáru byla závada na technologických rozvodech 
v provozu a zásah trval cca 2 dny. Upozorňuje, že nemají k dispozici 
vysoušeče, protože žádný ze současných 10 kusů nesplňuje příslušné 
požadavky. Dává proto ke zvážení možnost zakoupení nových vysoušečů, 
které se půjčují občanům při vyplavení jejich příbytků; 

Ing. Aschenbrenner – o nákupu bude jednáno v příštím roce, vše záleží na výši finančních 
prostředků; 

 
Mgr. Zíka -  ve zprávě je uvedeno, že božkovská jednotka byla přeřazena z kategorie 

JPO-V do prestižnější kategorie JPO-III. Jedná se o ocenění? 
p. Jůzek -  tato změna znamená, že na jednotku jsou kladeny vyšší nároky a nyní může 

zasahovat i mimo katastr Slovan; 
 
RSDr. Ing. Kvit – u jednotky Koterov se uvádí, že speciální oděvy pro práci ve vodě byly 

znehodnoceny špatným skladováním v objektu na Koterovské 160. Kdo byl 
za ně zodpovědný? 

p. Jůzek -  jednalo se o dlouhodobý problém, kdy objekt Koterovská 160 nebyl 
vytápěný. Od prosince 2016 se v objektu topí a podmínky pro skladování 
materiálu a provádění činnosti se zde významně zlepšily. Vlhkost a plísně 
jsou na ústupu a znehodnocený materiál byl zlikvidován. O odpovědnosti je 
těžké rozhodnout, protože techniku a materiál nebylo možné umístit jinam. 
Stav budovy hasičské zbrojnice je nadále nevyhovující a řeší se již několik 
let; 

Ing. Aschenbrenner – v letošním roce jsme neuspěli se žádostí o dotaci na rekonstrukci 
hasičské zbrojnice v Koterově, ale v příštím roce podáme žádost znovu; 

 
 Jiné dotazy zastupitelé neměli, informativní zprávu vzali na vědomí usnesením č. 
39/2017 23 hlasy, 2 zastupitelé nehlasovali.    
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 7.  TAJ/2 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 
před zasedáním ZMO P2 se konalo mimořádné jednání Rady městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany, na kterém byla projednána změna Statutu města.  
 
  Zastupitelé neměli k materiálu dotazy.  
 
Ing. Aschenbrenner – na minulém zasedání ZMO P2 byla projednána kontrola provedená 

Kontrolním výborem ZMO P2 ve věci realizace investiční akce „Výstavba 
komunikace Na Výsluní“. Zastupitelé následně e-mailem obdrželi vyjádření  
vedoucí odboru MaI ke kontrole, které zahrnovalo i stanovisko Odboru 
právního a legislativního odboru MMP. V závěru je konstatováno, že 
nedošlo k žádnému pochybení; 

 
  Usnesením č. 40/2017 zastupitelé předložený materiál vzali na vědomí jednomyslně.   
 
 
 8.  KT/3 Přijetí finančního daru od podniku Lesy ČR, s. p.  
 
 MO Plzeň 2 – Slovany požádal Lesy České republiky, s. p., o poskytnutí daru v oblasti 
školství, věda a péče o mládež, z programu „Podpora akcí na využití volného času a rozvíjení 
talentu dětí a mládeže“ na projekt „Letní příměstský tábor“. Žádost projednala dozorčí rada 
podniku Lesy České republiky a schválila dar ve výši 10.000,- Kč. Dárce zaslal k podpisu 
darovací smlouvu č. 19/930/2017. Návrh byl souhlasně projednán v Radě městského obvodu 
Plzeň 2 – Slovany dne 6. 9. 2017. 
 
Bc. Lokajíček - Finanční výbor ZMO P2 tento návrh projednal a následně schválil 

korespondenční formou dne 15. 9. 2017; 
 
 K materiálu nebyly připomínky, usnesením č. 41/2017 zastupitelé jednomyslně 
schválili přijetí finančního daru ve výši 10.000,- Kč od podniku Lesy České republiky, s. p., 
se sídlem Přemyslova 1106/19, Hradec Králové, IČO: 421 96 451 a s jeho využitím na provoz 
dětského příměstského tábora.  
 
 
 9.  EAP/3 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – červen 

2017 
 
  Místostarosta MO P2 p. Andrlík předložil rozbor hospodaření městského obvodu Plzeň 
2 – Slovany za období leden – červen 2017. Příjmy byly plněny na 71,69 % a výdaje čerpány 
na 40,73 % k rozpočtu upravenému.  
 
Bc. Lokajíček -  Finanční výbor ZMO P2 tento materiál projednal a doporučil jej 

zastupitelstvu ke schválení; 
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Ing. Rada -  materiál je zpracován za období leden – červen 2017. Na str. 19 je uvedena 
řada projektů na letošní rok, ale čerpání finančních prostředků je zde nulové. 
Už se na akcích pracuje? 

PhDr. Fluxa -  ano, projekty běží. Zpráva o vyhodnocení investiční činnosti je klasicky 
předkládána na zasedáních v lednu a v červnu; 

 
 Návrh kladně projednala také rada městského obvodu. Ani zastupitelé k němu neměli 
připomínky a usnesením č. 42/2017 jej schválili všemi hlasy.  
 
 
 10.  EAP/1 Rozpočtová opatření č. 7+8 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – 

Slovany roku 2017 
 
 Další materiál předložený místostarostou MO P2 p. Romanem Andrlíkem se týkal 
rozpočtových opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2017. Jednalo se o: 
- souhrnné rozpočtové opatření č. 7, které zahrnovalo např.:  
 - dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, pro 5. MŠ 

(Zelenohorská 25, Plzeň), 51. MŠ (Částkova 6, Plzeň) a 38. MŠ (Spojovací 14, 
Plzeň) na akci „Šablony pro MŠ“ 

 - neinvestiční účelovou dotaci ze SR na výkon státní správy podle zákona č. 359/1999 
Sb., o sociálně právní ochraně dětí a mládeže 

 - účelovou finanční dotaci od Plzeňského kraje z dotačního titulu „2017 Příspěvek na 
věcné vybavení“ pro JSDH Božkov a Hradiště 

 - účelovou neinvestiční dotaci od Plzeňského kraje z dotačního titulu „Podpora 
volnočasových aktivit dětí a mládeže 2017“ na nákup sportovních potřeb a odměn do 
soutěží pro Letní příměstský tábor 

 - neinvestiční účelovou dotaci ze SR na výkon státní správy podle zákona č. 359/1999 
Sb., o sociálně právní ochraně dětí a mládeže – částečné doplacení výdajů z roku 
2016 

 
- souhrnné rozpočtové opatření č. 8, které zahrnovalo např.: 
 - dotaci od podniku Lesy ČR na pořádání příměstského tábora 
 - přesuny finančních prostředků dle požadavků odboru MaI a KT 
 
Změny ovlivní celkový objem schváleného rozpočtu MO P2 na rok 2017 navýšením příjmů o 
3.312 tis. Kč. O tuto částku budou navýšeny výdaje schváleného rozpočtu na rok 2017. 
 
Bc. Lokajíček -  obě rozpočtová opatření byla projednána ve Finančním výboru ZMO P2 a 

doporučena zastupitelstvu ke schválení;  
 
 Také tento materiál předem kladně projednala Rada městského obvodu Plzeň 2 - 
Slovany. Usnesením č. 43/2017 jej zastupitelé schválili jednomyslně.   
 
 
 11.  TAJ/6 Změna Statutu města Plzně   
 
 Starosta MO P2 předložil návrh ve věci změny Statutu města Plzně. Návrh nepřináší 
žádné významné změny. Na podnět MO Plzeň 3 se navrhuje, aby o pronájmu místních 
komunikací rozhodovaly městské obvody a příjem z takového pronájmu by byl příjmem 
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příslušného MO. Jedná se o logické rozdělení kompetencí v návaznosti na novely zákonů a 
respektující současný stav.  
 Zastupitelé obdrželi návrh samotné změnové vyhlášky i stávající znění Statutu města, 
v němž jsou navrhované změny pro větší přehlednost provedeny formou revize textu. 
Odůvodnění změn bylo provedeno formou komentářů ke každé změně. Změna Statutu města 
bude následně projednána v Radě města Plzně dne 23. 11. 2017 a v Zastupitelstvu města 
Plzně dne 14. 12. 2017. Účinnost novely se předpokládá k 1. 1. 2018. 
 
Ing. Aschenbrenner – většina změn reaguje na legislativní změny v souvislosti se zákony č.: 

250/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), 
225/2017 Sb. (kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním 
plánování a stavebním řádu – stavební zákon), 183/2017 Sb. (kterým se 
mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich), 65/2017 Sb. (o ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek), 89/2012 Sb. (občanský zákoník). 
Ostatní městské obvody návrh změny Statutu města ještě 
neprojednávaly; 

 
 Zastupitelé neměli k předloženému materiálu připomínky, usnesením č. 44/2017 s ním 
souhlasili 25 hlasy a současně jej doporučili Zastupitelstvu města Plzně ke schválení.  
 
 
12. – 16. TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 19. zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2014-2018  
 
 Následovalo projednání informativních zpráv:  
 
a) MAI/1 Akce probíhající v roce 2017 – dotace z mimorozpočtových zdrojů   
 
 K materiálu nebyly dotazy, zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí usnesením 
č. 45/2017 jednohlasně.  
 
 
b) MAI/2 Konstatování současného stavu kulturního domu Šeříková  
 
Mgr. Zíka -  proč městský obvod volí variantu svěření kompletní správy provozu KD 

Šeříková jinému nájemci? 
PhDr. Fluxa -  rada tuto variantu vybrala většinovým hlasováním, jde o spolupráci 

s městskou společností Obytná zóna Sylván; 
Ing. Aschenbrenner – hlavním důvodem při rozhodování bylo, že OZ Sylván je městskou 

organizací, která má s podobnou činností několikaleté zkušenosti. Na 
základě smluvního vztahu s městem je v současné době správcem a 
nájemcem budovy Nového divadla, včetně parkovacího domu, dále zajišťuje 
správu domů, bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města Plzně. 
Vybraná varianta bude podrobněji rozpracována k dalšímu posouzení a 
rozhodnutí; 

 
Ing. Rada -  vítá iniciativu při hledání varianty, která zlepší ekonomiku kulturního domu. 

Podporuje všechny aktivity z oblasti sociální, ale i aktivity komerční; 
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 Usnesení č. 46/2017 o vzetí na vědomí předložené informativní zprávy bylo přijato 
takto: pro 23, proti 1, zdržel se 1 zastupitel.  
 
  
c) EAP/2 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období             

07-09/2017 
 
Bc. Lokajíček -  původně rozeslaný materiál byl doplněn o výsledek korespondenčního 

hlasování o přijetí finančního daru od Lesů ČR, s. p.; 
 
 Usnesením č. 47/2017 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí bez rozpravy, 
jednomyslně. 
 
 
d) TAJ/4 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

07-09/2017 
 
 K materiálu nebyly dotazy, zastupitelé vzali předloženou informativní zprávu na 
vědomí usnesením č. 48/2017 takto: pro 23, proti 0, zdržel se 1, 1 zastupitel nehlasoval.  
 
 
 17.  TAJ/5 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období      

od 13. 6. 2017 do 4. 9. 2017 
 
 Další materiál předložený předsedou Kontrolního výboru ZMO P2 se týkal plnění 
usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 13. 6. 2017            
do 4. 9. 2017. Ve sledovaném období bylo splněno 5 úkolů. Nadále ve sledování zůstává 8 
úkolů, které mají delší termín plnění. Úkol č. 22/IV.b)/2017 týkající se aktualizace 
střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2018 s ohledem na dotaci z programu „Dotace pro 
jednotky SDH obcí“ pro rok 2018, vyhlášeného MV – GŘ HZS ČR, byl navržen k vyřazení 
ze sledování. Důvodem byla skutečnost, že dotace nebyla přidělena.  
 
 K materiálu nebyly připomínky, usnesením č. 49/2017 zastupitelé předložený návrh 
vzali na vědomí 24 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.  
 
 
 18.   Různé  
 
Mgr. Zíka -  bylo by možné akci „Den Slovan“ přeložit zpět do Chvojkových lomů? Dále 

upozorňuje na skutečnost, že rameno jeřábu na stavbě bytového domu 
Koterovská x Blatenská zůstává často natočené nad hlavní komunikací, 
mohlo by dojít ke komplikacím; 

Ing. Aschenbrenner – „Den Slovan“ příští rok proběhne pravděpodobně ve ŠKODA SPORT 
PARKU. Letošní akce na Božkovském ostrově neměla velkou návštěvnost, 
při pořádání ve Chvojkových lomech si občané stěžovali na hluk; 

Ing. Kolafa -  natočení ramena jeřábu si také všiml, ale tato záležitost není v pravomoci 
stavebního úřadu. Upozorní však Inspektorát bezpečnosti práce a požádá jej 
o stanovisko, zda nedochází k porušení předpisů. O výsledku bude Mgr. 
Zíka informován; 
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 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto p. starosta poděkoval všem přítomným za 
účast a zasedání zastupitelstva ukončil ve 14:45 hodin. 
 
 
 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 38/2017 až 49/2017 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                                                    Mgr. Petr Zíka          
        člen ZMO Plzeň 2 - Slovany                                           člen ZMO Plzeň 2 – Slovany 
 
V Plzni dne 27. 9. 2017                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 


