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ZÁPIS 
 

z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 
2014-2018 ze dne 12. 12. 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, Ladislav Uhrin, Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluvena: Mgr. Barbora Kořanová; 
 
Začátek jednání: 14:00 hodin 
 
Program: 
 1.   Zahájení a schválení programu jednání 
 2.   Volba návrhové komise  
 3.   Stanovení ověřovatelů zápisu   
 4.   Vystoupení hostů: velitele Městské policie Plzeň – služebny Slovany, 

velitele Policie ČR – obvodního oddělení Plzeň 2, velitele jednotek SDH 
MO Plzeň 2 – Slovany, představení projektu BLIK BLIK 2018 ředitelem 
společnosti Plzeň 2015, z. ú.   

 5.  TAJ/1 Zpráva o činnosti RMO Plzeň 2 – Slovany a orgánů města Plzně od 
posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  

 6.  EAP/7 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za leden – září 2017  
 7.  EAP/1 Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2017  
 8.  EAP/4 Poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na účel, který není 

cílem vyhlášených dotačních programů v roce 2017 
 9.  EAP/2 Souhrnné rozpočtové opatření č. 11, předběžné rozpočtové opatření č. 12 

rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2017 
 10.  EAP/3 Rozpočet MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2018, střednědobý výhled rozpočtu 

v letech 2019-2021 
 11.  EAP/6 Návrh závazné vyhlášky statutárního města Plzně o regulaci provozování 

hazardních her na území města  
 12.  TAJ/2 Stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO P2-

Slovany, stanovení odměn fyzickým osobám, které nejsou členy ZMO P2-
Slovany, za výkon funkce členů výborů a komisí městského obvodu, 
stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 
neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu, s účinností od 1. 1. 
2018 

 13.  TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 20. zasedání Zastupitelstva městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2014-2018  

 14.  MAI/1 IZ – Akce probíhající v roce 2017 – dotace z mimorozpočtových zdrojů   
 15.  MAI/2 IZ – Polyfunkční dům pro seniory Úslavská ulice – T. G., a.s. 
 16.  SSD/1 IZ – Řešení dopravní situace na podnět občanů v oblasti Petřín 
 17.  KT/1 IZ – Příprava a průběh voleb do PS Parlamentu ČR 2017 
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 18.  TAJ/4 IZ – Termíny jednání RMO a ZMO Plzeň 2 – Slovany v roce 2018 
 19.  EAP/5 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

10-11/2017 
 20.  TAJ/5 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období        

10-11/2017 
 21.  TAJ/6 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období            

od 5. 9. 2017 do 20. 11. 2017 
 22.  TAJ/7 Kontrola investiční akce „Betonový skateboardový bazén ve ŠSP“ 
 23.   Různé  
 
 
1. – 3.  Zahájení a schválení programu jednání, volba návrhové komise, 

stanovení  ověřovatelů zápisu 
 
 20. 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 24 
hlasy.  
 
 
 4.   Vystoupení hostů: velitele Městské policie Plzeň – služebny Slovany, 

velitele Policie ČR – obvodního oddělení Plzeň 2, velitele jednotek SDH 
v MO Plzeň 2 – Slovany, představení projektu Festival světla BLIK 
BLIK 2018 ředitelem společnosti Plzeň 2015, z. ú.  

 
 Na zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany byli pozváni hosté: velitelka MP Plzeň, služebny 
Slovany – pí Martina Šimůnková (zúčastnil se zástupce velitele Bc. Ladislav Bečvář), velitel 
PČR, obvodního oddělení Plzeň 2 – npor. Bc. Jan Špiroch (zúčastnil se zástupce velitele npor. 
Mgr. Martin Šatra) a velitel jednotek SDH Plzeň 2 - Slovany – p. Petr Jůzek. Hosté 
informovali o činnosti uvedených složek za uplynulé období a následně odpověděli na dotazy 
zastupitelů.  
 
Bc. Bečvář -  v poslední době se strážníci zaměřovali hlavně na problematiku parkování, 

např. v zákazu stání v Hlavanově ul., dále na Mikulášském náměstí, na 
parkovišti u Komerční banky vedle budovy radnice a v obytné zóně a 
vnitrobloku Francouzská 29. Dále zajišťovali pořádek na akcích v obvodě – 
ligové házenkářské zápasy v hale TJ Lokomotivy, rozsvícení vánočního 
stromu, adventní zpívání. Strážníci se věnují pochůzkám na místech, kde se 
kumuluje více osob, z důvodu bezpečnosti. Prováděli také kontroly 
průvodců psů – volné pobíhání, čipování a exkrementy. Proběhla kontrola 
heren zaměřená na požívání alkoholu a hraní osob mladších 18 let. Nebylo 
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zjištěno žádné protiprávní jednání, některé herny byly zavřené a další skoro 
prázdné. Každý měsíc ve spolupráci se sociálním odborem ÚMO P2 provádí 
kontroly bezdomovců. Rád by poděkoval vedení MO P2 za odsouhlasení 
nákupu vybavení na poskytování 1. pomoci; 

 
Mgr. Zíka -  upozorňuje na výjezd motorových vozidel z parkoviště u bazénu Slovany 

přes travnatou plochu a chodník do ulice Úslavská;  
Bc. Bečvář -  požádá o stanovisko ředitele plaveckého bazénu a následně bude Mgr. Zíku 

informovat; 
 
 Ve 14:10 hodin přišel Ing. Sova, přítomno 26 zastupitelů.  
 
 
npor. Mgr. Šatra - za rok 2017 bylo hlášeno 920 trestných činů, objasněno jich bylo 343. 

V celém městě Plzni bylo 4488 trestných činů a jejich objasněnost dosáhla 
45 %. Nyní probíhá opatření „Advent“, tj. zvýšená hlídková činnost o 
sobotách a nedělích a při větších shromážděních občanů, kontroly zaměřené 
na kapesní krádeže (např. v obchodních centrech). Na Mikulášském nám. a 
v jeho okolí řešili problémy s pouliční distribucí drog. Pokud jde o 
problematiku cizinců – v MO Plzeň 2 – Slovany nebyly žádné problémy se 
zvýšenou kriminalitou; 

 
 
p. Jůzek –  dne 29. 10. 2017 naše území zasáhla vichřice, hasiči zasahovali u cca 30 

událostí – strhá střešní krytina, spadlé stromy na komunikace, např. na  
Francouzské ul. a v okolí plzeňské papírny. Došlo ke škodě na majetku a 
vozidlech, nebyly zraněny žádné osoby. Po posledním sněžení vytahovali 
z příkopů řadu vozidel, která nebyla přezuta na zimní pneumatiky, dnes 
dopoledne zasahovali opět u popadaných stromů a strženého billboardu. 
Dále se podíleli na zabezpečení rozsvícení vánočního stromu před budovou 
radnice. Byly zakoupeny 2 nové vysoušeče, které jsou nyní již zapůjčeny 
obyvatelům MO P2; 

  Znovu se otevřela problematika rekonstrukce hasičské zbrojnice v Koterově 
– současný stav projektu je takový, že budova by nebyla vhodná pro hasiče. 
Do garáže by se nevešla technika; 

Ing. Aschenbrenner – o stavu hasičské zbojnice v Koterově s p. Jůzkem jednal. Další 
možností by byla výstavba nové zbrojnice na jiném místě v městském 
obvodě; 

 
Ing. Rada –  v minulém období se členové Kontrolního výboru zúčastnili kontroly na 

Koterovské 160, před 14 dny navštívili tento objekt znovu – vše se výrazně 
zlepšilo. Domnívají se, že přestavba této budovy by byla vhodná s tím, že 
budova HZ v Koterově by mohla zůstat jen pro výcvik. Doporučuje při 
zpracování projektové dokumentace zvážit i tuto možnost, tj. hlavní HZ 
udělat v objektu Koterovská 160; 

PhDr. Fluxa –  jak probíhal vývoj projektu hasičské zbrojnice od začátku?   
Ing. Heřmanová – na PD se pracuje již několik let. Původně se předpokládalo, že se nebude 

zasahovat do vnějšího obrysu budovy. Následně ze strany hasičů vzešly 
požadavky, že objekt je malý, potřebují větší, protože i technika je větší. 
Zpracoval se projekt pro územní rozhodnutí, bylo třeba se vypořádat 
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s námitkami památkářů (vzhled přístavby, výška krovu, …). Ozvali se i 
sousedé se svými námitkami. Následně se zadalo zaktualizování 
dokumentace pro územní rozhodnutí, což trvalo dlouho, protože se opět 
odvolávali stejní vlastníci pozemků. Požadavkům hasičů se vyhovovalo, 
nyní je sama překvapena, že p. Jůzek hodnotí současný stav projektu jako 
nevyhovující. V současné době jsme ve fázi platného územního rozhodnutí; 

Ing. Aschenbrenner – proběhne další jednání s vedením MO P2; 
 
 
 Na jednání ZMO P2 se dostavil ředitel společnosti Plzeň 2015, z. ú., Ing. Jiří Suchánek, 
který zastupitelům představil projekt „Festival světla BLIK BLIK 2018“. Jedním z bodů 
zasedání ZMO P2 je žádost této společnosti o poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 2 – 
Slovany, na podporu festivalu. 
 
Ing. Suchánek -  jedná se o projekt, který je jednou z aktivit „Plzeň - Evropské hlavní město 

kultury 2015“. Nyní se bude jednat o jeho již 4. ročník, který v roce 2018 
proběhne zejména na území Slovan. Na akci chodí pravidelně cca 50 tis. 
návštěvníků, akce není spojena s žádnými negativními vlivy, probíhá bez 
alkoholu a není riziková. Předpokládaný rozpočet činí cca 1,8 mil. Kč, dříve 
se na financování akce vždy podílel příslušný městský obvod, kde festival 
probíhal, a proto nyní žádají o příspěvek ve výši 150 tis. Kč. Na akci, která 
přiláká určitě mnoho obyvatel Plzně i turistů, se nebude vybírat žádné 
vstupné; 

Ing. Aschenbrenner – je možná ještě nějaká korekce programu ze strany městského obvodu? 
Ing. Suchánek -  ano, korekce je možná, budou rádi za další podněty. Předpokládá, že v lednu 

a únoru 2018 se program festivalu ještě upřesní;  
 
 Jiné dotazy nebyly vzneseny, ústní informace zastupitelé vzali na vědomí jednomyslně 
usnesením č. 50/2017. Hosté opustili jednání ZMO P2 ve 14:40 hodin.  
 
 
 5.  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.   
 
  Zastupitelé neměli k materiálu dotazy, usnesením č. 51/2017 jej vzali na vědomí 
jednomyslně.   
 
 
 6.  EAP/7 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – září 2017 
 
  Místostarosta MO P2 p. Andrlík předložil rozbor hospodaření městského obvodu Plzeň 
2 – Slovany za období leden – září 2017. Příjmy byly plněny na 92,22 % a výdaje čerpány na 
62,59 % k rozpočtu upravenému.  
 
Bc. Lokajíček -  Finanční výbor ZMO P2 tento materiál projednal a doporučil jej 

zastupitelstvu ke schválení; 
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 Návrh kladně projednala také rada městského obvodu. Ani zastupitelé k němu neměli 
připomínky a usnesením č. 52/2017 jej schválili všemi hlasy.  
 
 
 7.  EAP/1 Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2017 
 
 Následoval návrh rozpočtového opatření č. 9 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – 
Slovany roku 2017. Na základě přijatých podkladů z Magistrátu města Plzně byly zpracovány 
změny v rozpočtu MO P2 na rok 2017 v návaznosti na rozpočet roku 2018. Jednalo se o: 
- blokaci prostředků Fondu rezerv a rozvoje ve výši 6 mil. Kč pro odbor MaI na akci 

„Rekonstrukce KD Šeříková“ 
- blokaci prostředků Fondu rezerv a rozvoje ve výši 3 mil. Kč pro odbor MaI na akci 

„Rekonstrukce VNB Chválenická“  
Vzhledem k tomu, že vlastní realizace těchto staveb bude probíhat v průběhu příštího roku, 
budou výše uvedené finanční prostředky blokovány ve Fondu rezerv a rozvoje MO P2 pro rok 
2018.  
 
 Také tento materiál předem kladně projednala Rada městského obvodu Plzeň 2 - 
Slovany. Usnesením č. 53/2017 jej zastupitelé schválili 25 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.   
 
 
 8.  EAP/4 Poskytnutí dotace z rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na 

účel, který není cílem vyhlášených dotačních programů v roce 2017 
 
 Na ÚMO P2 byla dne 27. 10. 2017 doručena žádost společnosti Plzeň 2015, z. ú., 
Presslova 14, 301 00 Plzeň, IČO: 29109124, o poskytnutí dotace na účel, který není cílem 
vyhlášených dotačních programů v roce 2017. Žádají o podporu Festivalu světla BLIK BLIK 
2018, který se uskuteční ve dnech 16.-17. 3. 2018 a bude probíhat částečně na území MO 
Plzeň 2 – Slovany. Jedná se o akci, která původně vznikla jako součást programu Plzeň – 
Evropské hlavní město kultury 2015. O té doby se festival koná každoročně a má velkou 
návštěvnost. 
 
p. Andrlík -  v této věci proběhla prezentace, kterou přednesl ředitel společnosti Plzeň 

2015, z. ú., Ing. Jiří Suchánek; 
 
 K materiálu nebyly připomínky, usnesením č. 54/2017 zastupitelé schválili poskytnutí 
dotace na výše uvedený účel v částce 150.000 Kč a provedení rozpočtového opatření č. 
10/2017. Usnesení bylo přijato takto: pro 21, proti 1, zdržel se 1 zastupitel a 3 zastupitelé 
nehlasovali.  
 
 
 9.  EAP/2 Souhrnné rozpočtové opatření č. 11, předběžné rozpočtové opatření č. 

12 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2017 
 
 Místostarosta MO P2 p. Andrlík dále předložil návrh souhrnného rozpočtového opatření 
č. 11/2017 a návrh předběžného rozpočtového opatření č. 12 rozpočtu schváleného MO Plzeň 
2 – Slovany roku 2017.  
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RO č. 11: 
Provádí se na základě požadavků správců rozpočtu a přijatých podkladů z Magistrátu města 
Plzně. Jednalo se o: 
- dotaci MŠMT v celkové výši 308 tis. Kč na realizaci akce „Šablony pro MŠ“ – 37. MŠ 

Plzeň, Barvínkova 18;  
- převod z MMP – zvýšení podílu na daních ve výši 3.221 tis. Kč; 
- zapojení účelově vázaných prostředků ve výši 30 tis. Kč na úhradu výdajů spojených 

s přípravnou fází na volby prezidenta ČR v roce 2018; 
- neinvestiční dotaci od Úřadu práce ČR ve výši 5.396 Kč na ochranné a pracovní 

pomůcky při organizování veřejné služby; 
- neinvestiční účelovou dotaci ve výši 16.400,- Kč pro jednotky SDH na základě 

rozhodnutí MV-GŘ HZS ČR, na odbornou přípravu strojníků a velitelů, věcné vybavení 
neinvestiční povahy, opravy, technické prohlídky, …; 

- účelově vázané finanční prostředky ve výši 544.136 Kč na úhradu výdajů spojených 
s konáním voleb do PS; 

- účelový převod finančních prostředků ve výši 13 tis. Kč na krytí nákladů souvisejících 
s prodloužením provozní doby v 17. MŠ Plzeň, Čapkovo nám. 4 a 25. MŠ Plzeň, Ruská 
83; 

- blokaci finančních prostředků ve výši 2.095 tis. Kč ve FRR na příští rok – 
spolufinancování projektu „Vnitroblok Koterovská 69-79“; 

- navýšení provozních výdajů ve výši 40 tis. Kč pro kancelář tajemníka; 
 
RO č. 12: 
Vedoucí kanceláře tajemníka požádal Krajský úřad PK o dotaci ve výši 20 tis. Kč z dotačního 
titulu „individuální dotace OKHE 2017“ na spolufinancování zajištění akce „Den veteránů“. 
Vzhledem k tomu, že Zastupitelstvo Plzeňského kraje zasedá dne 18. 12. 2017, tj. po termínu 
konání ZMO P2, byl předložen návrh na předběžné rozpočtové opatření s tím, že vlastní 
změna rozpočtu na rok 2017 bude provedena pouze za předpokladu, že zastupitelstvo kraje 
dotaci schválí. 
 
 Zastupitelé schválili souhrnné rozpočtové opatření č. 11 i předběžné rozpočtové 
opatření č. 12 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2017 usnesením č. 55/2017 
jednomyslně.   
 
 
 10.  EAP/3 Rozpočet MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2018, střednědobý výhled 

rozpočtu v letech 2019-2021 
 
 Následoval materiál ve věci návrhu rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2018 a 
střednědobého výhledu rozpočtu v letech 2019-2021. Návrh byl zveřejněn na úřední desce 
MO P2 v době od 24. 11. 2017 do 13. 12. 2017, v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb.,          
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. V návrhu rozpočtu na rok 2018 je stanoven 
objem: 
- příjmů MO P2 v daném roce v celkové výši  12 765 tis. Kč 
- výdajů MO P2 v daném roce v celkové výši 133 564 tis. Kč 
- financování MO P2, které tvoří použití účelových fondů MO a jejich tvorbu a dále 

převody finančních prostředků v rámci finančního vztahu rozpočtu města k MO, 
v celkové výši 120 799 tis. Kč 
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Bc. Lokajíček -  rozpočet byl projednán na FV, který jej doporučil schválit v předložené 
podobě; 

 
Ing. et Ing. Nový – při projednání na Finančním výboru členové požádali, aby sloupec RS 

17/18 byl opraven, neboť se nejedná o poměr, ale o rozdíl. Jde o formální 
připomínku; 

p. Andrlík -  odbor EaP zajistí opravu; 
 
Usnesením č. 56/2017 zastupitelé všemi hlasy schválili: 
- rozpočet MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2018 a závazné parametry rozpočtu MO P2 na 

rok 2018, 
- blokaci finančních prostředků v rámci FRR MO P2 v roce 2018, 
- akce zařazené do jmenovitého seznamu investičních akcí, 
- střednědobý výhled rozpočtu MO P2 sestavený na roky 2019-2021, který navazuje na 

rozpočet pro rok 2018, 
a dále zmocnili Radu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření v rozsahu: změna závazného ukazatele schváleného rozpočtu do výše 
10 % na příjmové straně rozpočtu a do výše 10 % na výdajové straně rozpočtu.  
 
 
 11.  EAP/6 Návrh závazné vyhlášky statutárního města Plzně o regulaci 

provozování hazardních her na území města 
 
 Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP ve spolupráci 
s Právním a legislativním odborem MMP navrhuje vydat novou obecně závaznou vyhlášku     
o regulaci hazardních her na území statutárního města Plzně, která by reagovala jak na novu 
úpravu obsaženou v zákoně č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, tak na vývoj judikatury 
Nejvyššího soudu ČR v oblasti regulace hazardních her prostřednictvím obecně závazných 
vyhlášek obcí. Rada města Plzně dne 9. 11. 2017 přijala usnesení č. 1140, kterým schválila 
kritéria pro přijetí regulace hazardních her na území města Plzně. Návrh vyhlášky vychází ze 
současného stavu umístěných herních zařízení.  
 Od 1. 1. 2018 bude možno provozovat hazardní hry pouze v provozovnách, které budou 
povoleny a budou splňovat podmínky zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, tj. např. 
samostatný stavebně oddělený prostor se samostatným vstupem z ulice nebo veřejně přístupné 
budovy. Provozovatel musí mít základní povolení od MF ČR a bude povinen identifikovat 
návštěvníky před vstupem do herního prostoru, ověřit jejich věk, a zda nejsou v rejstříku osob 
vyloučených z účasti na hazardních hrách. Provozovny budou povinně monitorovány 
kamerovým systémem. Předpokládá se, že tyto podmínky bude splňovat jen několik heren 
v MO Plzeň 2 – Slovany.  
 
Ing. Aschenbrenner – na ÚMO P2 byl dne 12. 12. 2017 doručen dopis z MMP, kterým se do 

seznamu provozoven přidávají ještě dvě lokality. Současně jsme obdrželi 
žádost firmy Krospa Papírnická s.r.o., o zachování místa, kde lze 
provozovat loterie, sázkové anebo jiné podobné hry, na adrese Chválenická 
366/10, Plzeň a Papírnická 2570/3, Plzeň. Přičemž lokalita Papírnická 
2570/3 již byla zmíněna i v dopise MMP. RMO P2 se touto problematikou 
zabývala na mimořádném jednání, které se konalo před zasedáním 
zastupitelstva. Svým usnesením č. 145/2017 doporučila ZMO Plzeň 2 – 
Slovany souhlasit s návrhem vyhlášky a nesouhlasit s provozováním 
hazardních her na adrese Chválenická 366/10. V případě přijetí vyhlášky by 
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došlo ke snížení počtu provozoven na našem MO o 10 oproti původnímu 
stavu; 

 
Ing. Rada -  Kontrolní výbor se zúčastnil noční kontroly heren, které byl přítomen i 

předseda Komise pro bezpečnost RMO P2. Žádá jej o vysvětlení, proč 
komise s vyhláškou nesouhlasí; 

JUDr. Novák -  materiál byl projednán dne 11. 12. 2017 v Komisi pro bezpečnost RMO P2. 
Návrh vyhlášky komise obdržela až před jednáním. Po diskusi napříč 
spektrem politického složení komise zaznělo, že z dřívějšího období máme 
na obvodě schválenou „nulovou toleranci“. Z tohoto důvodu komise přijala 
usnesení, kterým nedoporučuje RMO P2 schválit vyhlášku statutárního 
města Plzně o regulaci provozování hazardních her. Z 10 přítomných členů 
komise hlasovalo pro tento návrh 9, 1 člen komise se hlasování zdržel; 

 
RSDr. Ing. Kvit – před jednáním RMP dne 9. 11. 2017 zasedala pracovní skupina pod 

vedením pana primátora, kde se hovořilo o hazardu. Tohoto jednání se 
zúčastnil. V předcházejícím období se hlasovalo pro „nulovou toleranci“ na 
Slovanech. Předložený návrh vyhlášky navazuje na novelu zákona o 
hazardu. Na pracovní skupině se hovořilo o minimální docházkové 
vzdálenosti 100 m od škol a školských zařízení, pracovní skupina navrhla 
zvýšit tuto vzdálenost na 200 metrů. Tím by se snížil i další počet heren, 
které jsou na území města Plzně. Souhlasí s vyhláškou, ale navrhuje 
doporučit ZMP zvýšit docházkovou vzdálenost na 200 m; 

 
V 15:07 hodin odešla paní Rottová, přítomno 25 zastupitelů.  
 
Mgr. Zíka -  Komise pro bezpečnost RMO P2 podporuje stávající stav nebo „nulovou 

toleranci“ hazardu? 
JUDr. Novák -  diskuse komise byla o „nulové toleranci“, usnesení je přiloženo 

k podkladovému materiálu. Komise nedoporučila radě, aby tuto vyhlášku 
podpořila; 

 
Ing. Rada -  požádal o schůzku předsedů všech zastupitelských klubů; 
Ing. Náhlík -  v návrhu usnesení v bodě III. je uvedeno, že nesouhlasí s provozováním 

hazardních her na adrese Chválenická 366/10. Doporučuje doplnit důvod, tj. 
nesplnění kritérií stanovených usnesením RMP č. 1140 ze dne 9. 11. 2017;  

 
Ing. Sova -  docházková vzdálenost herny na Mikulášské 265/14 je menší než 100 m od 

gymnázia;  
Ing. Aschenbrenner – podnět byl do návrhu vyhlášky zařazen MMP, pravděpodobně bude do 

herny jiný vchod; 
 
Ing. Němec -  v návrhu vyhlášky jsou adresy, kde jsou v současné době automaty, jejichž 

provozování povolilo Ministerstvo financí a mohou být provozovány až do 
roku 2020. Jejich provozovatelé mohou požádat o zřízení herny, ale ta už 
bude muset splňovat nově stanovené podmínky. Předpokládá se, že adresy 
budou ubývat. Někteří provozovatelé již požádali o zrušení heren;  

 
Následovala přestávka na poradu předsedů klubů zastupitelů. 
V 15:15 hodin odešel Bc. Kalián, přítomno 24 zastupitelů.   
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Po přestávce:  
Ing. Aschenbrenner – jak bude znít pozměňovací návrh RSDr. Ing. Kvita? „…. souhlasí 

s návrhem vyhlášky za předpokladu ponechání pouze těch provozoven, 
které splňují docházkovou vzdálenost 200 m …“? 

Ing. Sova -  navrhuje doplnit „… a na základě tohoto doporučení upravit přílohu č. 1“; 
RSDr. Ing. Kvit – jedná se pouze o doporučení pro ZMP; 
Ing. Aschenbrenner – žádá návrhovou komisi o naformulování pozměňovacího návrhu; 
 
Ing. Náhlík -  za návrhovou komisi přečetl protinávrh RSDr. Ing. Kvita: 

- v bodě I. bere na vědomí: doplnit odrážku „e) návrh klubu KSČM na to, 
aby byla stanovena docházková vzdálenost na 200 m od škol“ 

  - v bodě II souhlasí: doplnit „… s tím, že doporučuje z přílohy č. 1 
vyloučit provozovny, které jsou ve vzdálenosti menší než 200 m od škol“ 

 
Následovalo hlasování: 
- o protinávrhu RSDr. Ing. Kvita: pro7, proti 3, zdrželo se 10 zastupitelů, 4 zastupitelé 

nehlasovali – návrh nebyl přijat 
- o původním návrhu usnesení s doplněním bodu III. dle návrhu Ing. Náhlíka: pro 15, 

proti 6, zdrželi se 2 zastupitelé, 1 zastupitel nehlasoval – návrh byl přijat 
 
 Usnesením č. 57/2017, které bylo přijato 15 hlasy, zastupitelé souhlasili s návrhem 
vyhlášky statutárního města Plzně o regulaci provozování hazardních her, nesouhlasili 
s provozováním hazardních her na adrese Chválenická 366/10 z důvodu nesplnění kritérií 
stanovených usnesením RMP č. 1140 ze dne 9. 11, 2017 a současně uložili starostovi MO P2 
informovat Odbor bezpečnosti, prevence kriminality a krizového řízení MMP o přijatém 
usnesení.   
 
 
 12.  TAJ/2 Stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO P2-

Slovany, stanovení odměn fyzickým osobám, které nejsou členy ZMO 
P2-Slovany, za výkon funkce členů výborů a komisí městského obvodu, 
stanovení náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce 
neuvolněným členům zastupitelstva městského obvodu, s účinností od  
1. 1. 2018 

 
 Starosta MO P2 předložil návrh ve věci stanovení způsobu odměňování s účinností od 
1. 1. 2018. V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění a dle nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, 
bylo navrženo: 
- stanovení měsíčních odměn neuvolněným členům ZMO P2 za výkon následujících 

funkci: místostarosta, člen rady, předseda výboru/komise, člen výboru/komise, člen 
zastupitelstva bez dalších funkcí 

- stanovení odměn fyzickým osobám, které nejsou členy ZMO P2, za výkon funkcí: člen 
výboru, předseda komise, člen komise, a to do konce současného volebního období 

 
 Dále byl předložen návrh paušální náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem 
funkce neuvolněným členům ZMO P2, kteří jsou podnikajícími fyzickými osobami nebo 
osobami provozující jinou samostatnou výdělečnou činnost, a to v částce 200 Kč/hod. a 
v nejvyšší částce 1 000 Kč, kterou lze poskytnout v souhrnu za kalendářní měsíc. 
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 Návrh byl předem projednán na mimořádném jednání RMO P2 dne 12. 12. 2017. 
Zastupitelé k návrhu neměli připomínky, usnesení č. 58/2017 v této záležitosti přijali 23 
hlasy, 1 zastupitel byl proti návrhu.  
 
V 15:34 hodin odešel Ing. et Ing. Nový, přítomno 23 zastupitelů.  
 
 
13. – 20. TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 20. 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. 59/2017 21 hlasy, 2 zastupitelé nehlasovali.   
 
 
b) MAI/2 Polyfunkční dům pro seniory Úslavská ulice – T. G., a.s. 
 
Mgr. Zíka -  domnívá, že místo na nároží ulic Mezi Stadiony a Úslavská je absolutně 

nevhodné, protože se zde nachází mnoho sportovišť a nejedná se o klidnou 
lokalitu; 

 
 Usnesení č. 60/2017 o vzetí na vědomí předložené informativní zprávy bylo přijato 
takto: pro 20, proti 1, zdrželo se 0, 2 zastupitelé nehlasovali.  
 
V 15:37 hodin odešel RSDr. Ing. Kvit, přítomno 22 zastupitelů.  
 
 
c) SSD/1 Podnět občanů na řešení dopravní situace v oblasti Petřín    
 
Mgr. Zíka - doporučuje přidat další místa do „zóny tempo 30“;  
 
 K materiálu nebyly jiné připomínky, zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí 
usnesením č. 61/2017 21 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.   
 
 
d) KT/1 Příprava a průběh voleb do PS Parlamentu ČR 2017    
 
Mgr. Zíka -  vede se evidence, zda je vyšší účast voličů v pátek nebo v soboru? 

V médiích proběhla informace o pochybení několika volebních komisí ve 
Středočeském kraji při sčítání hlasů při minulých volbách. Navrhuje udělat 
namátkovou kontrolu zaměřenou na práci okrskových volebních komisí; 

Ing. Aschenbrenner – okreskové volební komise jsou pravidelně proškolovány. Předpokládá, 
že větší účast voličů je vždy v pátek. Veškeré informace o volbách je možno 
zjistit na webu www.volby.cz; 

Ing. Červený -  provedení namátkové kontroly není možné. Všechny materiály z komisí 
jsou zapečetěné a může je odpečetit pouze soud v případě řešení stížnosti; 
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 Po ukončení diskuse zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí usnesením č. 
62/2017 20 hlasy, 2 zastupitelé nehlasovali.   
 
 
e) TAJ/4 Termíny konání Rad a Zastupitelstev městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany v roce 2018 
 
 K materiálu nebyly dotazy, zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí usnesením 
č. 63/2017 21 hlasy, 1 zastupitel se hlasování zdržel.   
 
 
f) EAP/5 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období             

10-11/2017 
 
 Usnesením č. 64/2017 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí bez rozpravy, 
jednomyslně. 
 
 
g) TAJ/5 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

10-11/2017 
 
Mgr. Zíka - v zápise z jednání KV dne 16. 10. 2017 je uvedena informace o provedené 

kontrole volného pobíhání psů v papírenském parku. KV navrhuje umístit 
ke vstupu do parku tabulku oznamující zákaz volného pobíhání psů. Již bylo 
v této věci jednáno s odborem životního prostředí? Dále navrhuje na 
Božkovském ostrově povolit přístup psů na sportoviště pouze na vodítku 
z důvodu výskytu exkrementů;  

Ing. Rada -  problematiku pobíhání psů v papírenském parku řešila Komise pro životní 
prostředí i Kontrolní výbor. KV měl představu, že tam dojde k zákazu 
volného pobíhání psů, ale KŽP doporučila, aby tam naopak bylo možné 
volné pobíhání psů. Vedení MO P2 se přiklonilo k vyjádření KŽP a 
záležitost se bude řešit formou změny vyhlášky, která bude předložena 
k projednání do ZMO P2;  

 
 K materiálu nebyly další dotazy, zastupitelé vzali předloženou informativní zprávu na 
vědomí usnesením č. 65/2017 21 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.  
 
 
 21.  TAJ/6 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období      

od 5. 9. 2017 do 20. 11. 2017 
 
 Další materiál předložený předsedou Kontrolního výboru ZMO P2 se týkal plnění 
usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 5. 9. 2017 do       
20. 11. 2017. Ve sledovaném období bylo splněno 6 úkolů. Nadále ve sledování zůstává          
7 úkolů, které mají delší termín plnění.  
 
 K materiálu nebyly připomínky, usnesením č. 66/2017 zastupitelé předložený návrh 
vzali na vědomí jednomyslně.    
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 22.  TAJ/7 Kontrola investiční akce „Betonový skateboardový bazén ve ŠSP“  
 
 Na základě schváleného celoročního plánu činnosti Kontrolního výboru ZMO P2 
navrhuje KV ke kontrole vždy konkrétní ukončenou investiční akci z plánovaných a 
realizovaných akcí v obvodu. Na listopadovém jednání Kontrolního výboru byl předložen 
návrh provést v příštím roce detailní kontrolu investiční akce „Betonový skateboardový bazén 
ve ŠSP“. Vzhledem k tomu, že se jedná o detailní kontrolu, požádal Kontrolní výbor               
o schválení možnosti provést tuto kontrolu zastupitelstvo MO P2. Provedením kontroly bude 
ověřena účelnost vynakládání veřejných prostředků.  
 
 Zastupitelé s předloženým návrhem souhlasili, usnesením č. 67/2017 jednohlasně 
schválili provedení kontroly vybrané investiční akce „Betonový skateboardový bazén ve ŠSP“ 
a pověřili Kontrolní výbor ZMO P2 provedením této kontroly. O výsledku budou zastupitelé 
informování na zasedání ZMO P2 v červnu 2018. 
 
 
 23.   Různé  
 
Ing. Aschenbrenner – informoval o žádosti SK PLZEŇ 1894 z. s., o finanční podporu 

projektu „Rekonstrukce sportovního areálu SK PLZEŇ 1894“. 
Předpokládané náklady činí 27,5 mil. Kč. Spolek získal dotaci MŠMT ve 
výši 16,5 mil. Kč, která bude poskytnuta za podmínky doložení 
spolufinancování zbývajících nákladů projektu ve výši 11 mil. Kč. Dle 
informace ekonomického náměstka primátora se bude jednat o možnostech 
poskytnutí chybějící částky; 

 
 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto p. starosta poděkoval všem přítomným za 
účast a zasedání zastupitelstva ukončil v 15:50 hodin. 
 
 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 50/2017 až 67/2017 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 19. 12. 2017                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 


