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ZÁPIS 
 

z 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 
2014-2018 ze dne 30. 1. 2018 

 
Přítomni: Ing. Lumír Aschenbrenner, Roman Andrlík, 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, MUDr. Milan Štěpáník, Ladislav 
Uhrin, Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluveni: Bc. Jan Kalián, Mgr. Barbora Kořanová, Ing. Petr Sova; 
 
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 a velitele jednotek SDH 
MO Plzeň 2 – Slovany 

 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/2 Novelizace Statutu Sociálního fondu MO Plzeň 2 – Slovany  
 7.  EAP/1 Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2018  
 8.  EAP/3 Finanční podpora projektu „Rekonstrukce sportovního areálu SK PLZEŇ 

1894“  
 9.  ŽP+EAP/1 Návrh novel platného znění vyhlášek statutárního města Plzně č. 4/2014 

a 5/2014  
 10.  MAI/1 Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany  
 11.  TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 21. zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2014-2018  
 12.  MAI/2 IZ – Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2017, 

včetně investic v budovách MŠ 
 13.  MAI/3 IZ – Žádost o přezkum stanoviska k prodeji městského pozemku p. č. 

4871/1, k. ú. Plzeň  
 13. a) MAI/4 IZ – Průběh jednání o budoucím provozu KD Šeříková 
 14.  EAP/4 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

12/2017 – 01/2018 
 15.  TAJ/3 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období        

12/2017 – 01/2018 
 16.  TAJ/4 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období            

od 21. 11. 2017 do 15. 1. 2018 
 17.   Různé  
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1. – 3.  Zahájení a schválení programu jednání, volba návrhové komise, 
stanovení  ověřovatelů zápisu 

 
 21. 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 23 členů 
zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné.  
 
 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“. Poté byl upravený 
program jednání schválen 21 hlasy, 1 zastupitel se hlasování zdržel a 1 nehlasoval.  
 
 Za členy návrhové komise pan starosta navrhl: MUDr. Milana Štěpáníka, Ing. et Ing. 
Miloše Nového a Ing. arch. Petra Domanického. Návrh byl přijat 23 hlasy, tj. všemi 
přítomnými.  
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Bohuslav Rada a Mgr. Petr Zíka, kteří byli 
schváleni 23 hlasy.  
 
 
 4.   Vystoupení hostů: velitele Městské policie Plzeň – služebny Slovany, 

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

 
 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 v MO Plzeň 2 - Slovany – p. Petr Jůzek. Hosté informovali                
o činnosti uvedených složek za uplynulé období a následně odpověděli na dotazy zastupitelů.  
 
pí Šimůnková - zastupitelé „na stůl“ dostali statistický výčet činností na úseku odhalování a 

projednávání protiprávního jednání za rok 2017. Strážníci provedli 756 
kontrol osob, byly zadrženy 3 osoby v pátrání Policie ČR. Rozhodli              
o nasazení 541 „botiček“, na protialkoholní stanici bylo předáno 35 osob. 
Dále se zabývali doručováním písemností a předáním nalezených věcí na 
příslušná místa. Předali 377 poznatků, týkajících se odpadů, společnosti 
Čistá Plzeň, spolupracovali s revizory při kontrolách v MHD a svojí účastí 
zabezpečovali různé akce v obvodu, např. koncerty; 

 
Ing. arch. Domanický - v posledních 2-3 letech se silně zhoršuje chování řady řidičů, auta 

parkují na chodníku i na trávníku, a to i v lokalitách rodinných domků, kde 
situace s parkováním není tolik složitá. V těchto lokalitách žádné „botičky“ 
nezaznamenal, přestože tam často řidiči parkují na trávě. Jakým způsobem 
MP tyto případy řeší? Reagují jen na podnět nebo mají vlastní poznatky 
z pochůzkové činnosti? 

pí Šimůnková - strážníci zasahují na základě vlastních zjištění i na základě cizích podnětů. 
K dispozici mají celkem 5 „botiček“, což je na městský obvod málo. Za 
stěrače vozidel rovněž umisťují předvolání. Za parkování na trávě bylo 
v loňském roce řešeno 411 přestupků; 

Ing. arch. Domanický – např. v Praze proběhla akce, kdy strážníci dávali za stěrače 
upozornění, že vozidlo je zaparkováno špatně, bez dalšího postihu. Cílem 
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bylo, aby řidič zaregistroval, že si špatného parkování MP všimla, a příště 
již takto neparkoval; 

 
p. Seitz, M.Sc. – osobně strážníky MP na obvodě často potkává. Vyzývá proto všechny, aby 

v případě problémů zavolali na linku 156; 
 
 
npor. Bc. Špiroch – v současné době je na MO Plzeň 2 –Slovany zařazeno 50 policistů. 

V souvislosti s větším počtem cizinců došlo k navýšení administrativy a 
počtu kontrol míst, kde se cizinci zdržují, např. lokality Lobezská, Zahradní. 
Za rok 2017 obvodní oddělení Plzeň 2 zaznamenalo 3 vraždy (objasněné),   
9 loupeží (7 objasněno), 132 případů krádeží vloupáním, 611 případů 
majetkové trestné činnosti a výtržnictví, atd. Celkem se jednalo o 958 
trestných činů. Policisté se dále zabývali monitorováním pohybu osob 
závislých na omamných látkách. Mají požadavek na rozšíření kamerového 
systému, zejména na Koterovské tř. až po nákupní centrum Olympia;  

 
Mgr. Zíka -  jak se osvědčila městská vyhláška o zákazu podomního prodeje? 
npor. Bc. Šprich – obvodní oddělení obdrželo 4 oznámení. Může konstatovat, že mezi občany 

už není taková obava z podomních prodejců, jako dříve; 
 
 
p. Jůzek –  všechny 3 sbory se věnují zajišťování odborné přípravy. Od začátku roku 

zaznamenali mírný nárůst výjezdové činnosti, zejména z důvodu poryvů 
větru, dále se účastnili zásahu při srážce lokomotivy se zvěří a zajišťovali 
vytahování předmětů z řeky; 

 
 Jiné dotazy nebyly vzneseny, výše uvedené informace zastupitelé vzali na vědomí 
jednomyslně usnesením č. 1/2018. Hosté opustili jednání ZMO P2 ve 14:17 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. 2/2018 jej vzali na vědomí 22 
hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.    
 
 
 6.  EAP/2 Novelizace Statutu Sociálního fondu MO Plzeň 2 – Slovany  
 
  Starosta MO P2 Ing. Aschenbrenner předložil návrh novelizace Statutu sociálního 
fondu MO Plzeň 2 – Slovany. Fond je určen k zajištění kulturních a sociálních potřeb 
zaměstnanců zařazených do ÚMO Plzeň 2 – Slovany. Dle novely zákona č. 128/2000 Sb.,       
o obcích, lze zařadit i uvolněné členy zastupitelstva k možnosti čerpání přiznaných výhod ze 
Sociálního fondu. Z tohoto důvodu byl návrh novelizace Statutu Sociálního fondu předložen. 
Novelizace nepřináší žádné finanční nároky pro MO Plzeň 2 – Slovany.  
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Ve 14:25 hodin přišel Ing. Náhlík, přítomno 24 zastupitelů. 
 
 Materiál projednala rada městského obvodu dne 24. 1. 2018. Usnesením č. 3/2018 
zastupitelé schválili Statut Sociálního fondu MO Plzeň 2 – Slovany s účinností od 1. 2. 2018 
takto: pro 22, proti 0, zdrželi se 2 zastupitelé.  
 
 
 7.  EAP/1 Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2018 
 
 Místostarosta MO P2 p. Roman Andrlík seznámil přítomné s návrhem rozpočtového 
opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2018. „Na stůl“ zastupitelé 
dostali upravený návrh, který oproti původnímu materiálu obsahoval neinvestiční přijatou 
dotaci ze státního rozpočtu na zajištění prezidentských voleb. Na základě požadavků správců 
rozpočtu a přijatých podkladů z Magistrátu města Plzně byly zpracovány změny v rozpočtu 
MO P2 na rok 2018. Jednalo se o: 
- účelový převod do rozpočtu MO P2 ve výši 117 tis. Kč s určením pro 17. MŠ Plzeň,   

25. MŠ Plzeň a 51. MŠ Plzeň, na krytí nákladů souvisejících s prodloužením provozní 
doby MŠ, 

- účelový převod do rozpočtu MMP s určením pro Odbor nabývání majetku MMP ve výši 
10 tis. Kč na výkup pozemků, 

- použití Fondu rezerv a rozvoje ve výši 3 390 tis. Kč na akce, které byly zahájeny a 
rozpočtovány v roce 2017 a jejichž realizace přechází do roku 2018, např. projektové 
dokumentace: ul. Na Rychtě, HZ Koterov, vnitroblok Francouzská, ul. Do Zámostí, 
cyklostezka Koterov a RLZ: vnitroblok Koterovská a ul. Ve Višňovce, 

- neinvestiční přijatou dotaci z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu ve výši 745 
tis. Kč na zajištění voleb prezidenta republiky; 

 
Bc. Lokajíček - materiál byl v původní podobě projednán ve Finančním výboru dne 17. 1. 

2018 a byl jednomyslně doporučen ZMO P2 ke schválení; 
 
 Také tento materiál předem kladně projednala Rada městského obvodu Plzeň 2 - 
Slovany. Usnesením č. 4/2018 jej zastupitelé schválili jednomyslně.    
 
 
 8.  EAP/3 Finanční podpora projektu „Rekonstrukce sportovního areálu SK 

PLZEŇ 1894“  
 
 Na ÚMO P2 byla dne 24. 11. 2017 doručena žádost SK PLZEŇ 1894 z.s., IČO 
00479535, Úslavská 76, 326 00 Plzeň, o finanční podporu projektu „Rekonstrukce 
sportovního areálu SK PLZEŇ 1894“. Jedná se o rekonstrukci hlavní tréninkové plochy a 
doplnění hřiště s umělým trávníkem, vybavení areálu ochrannými sítěmi, oplocením, umělým 
osvětlením, závlahou, odvodněním, vybudování vodního zdroje, retenční a vsakovací nádrže, 
dále o rekonstrukci kanalizační a vodovodní přípojky a vybudování veřejně přístupné plochy 
pro parkování. Předpokládané celkové náklady projektu jsou 27,5 mil. Kč. SK PLZEŇ 1894 
z.s., získal dotaci MŠMT ve výši 16,5 mil. Kč, která bude poskytnuta za podmínky doložení 
spolufinancování zbývajících nákladů projektu ve výši 11 mil. Kč. Usnesením ZMP byla 
schválena blokace prostředků ve FRR MP ve výši 3 mil. Kč. Je proto třeba doložit MŠMT 
spolufinancování ve výši 8 mil. Kč.  
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 Na jednání zastupitelstva se dostavili zástupci SK PLZEŇ 1894 p. Radek Vodrážka 
(předseda výkonného výboru) a Ing. Lukáš Klein, kteří požádali o možnost vystoupit na 
jednání a přiblížit zastupitelům celou problematiku. V souladu s jednacím řádem ZMO P2 
nechal p. starosta hlasovat o této možnosti. Hlasování: pro 24, proti 0, zdrželo se 0. 
 
p. Vodrážka -  SK PLZEŇ 1894 je momentálně největším klubem v našem kraji, co do 

počtu mládeže. Mají dvě hrací plochy a cca 350 sportovců, kteří hřiště 
navštěvují denně. Dlouhodobě se snaží tuto situaci zlepšit. Od MŠMT se 
podařilo získat dotaci ve výši 16,5 mil. Kč, což je maximální výše 60 % 
uznatelných nákladů. Snaží se jednat s městem i krajem, aby projekt mohli 
úspěšně zrealizovat. Od města mají přislíbeny 3 miliony, z vlastních zdrojů 
jsou schopni pokrýt 2 mil. Kč. Stále však chybí 6 milionů Kč. Pokud je 
neseženou, budou muset dotaci vrátit; 

 
Ing. Aschenbrenner – v minulých dnech proběhlo jednání SK s městem Plzeň; 
Ing. Náhlík -  od SK obdrželi informaci, že jedná s městským obvodem o podpoře ve výši 

1,4 mil. Kč. Tato částka se v předloženém materiálu nikde neobjevuje. Již 
v loňském roce proběhla řada jednání, částka 3 mil. Kč je v rezervě. Město 
vyzvalo SK, aby jednal i s krajem. Město je projektu nakloněno, ale celou 
chybějící částku nelze poskytnout; 

Ing. Aschenbrenner – s SK PLZEŇ 1894 bylo jednáno v tom smyslu, že obvod bude moci 
pomoci v mezích svých možností, maximem je částka 1,4 mil. Kč, v případě 
změny podmínek na poskytování grantů;   

 
p. Klein -  předložený návrh usnesení je pro SK i pro ministerstvo nepoužitelný, 

protože oni musí MŠMT doložit, že mají zajištěno financování. V usnesení 
je uvedeno, že bude dále jednáno. SK však potřebuje garantovat uvolnění 
konkrétní finanční částky. Z kraje již obdrželi odpověď, že žádost SK 
nepodpoří, neboť vypisují své vlastní granty, kam se mohou přihlásit.          
O dotaci na kraji žádali již i dříve, ale neúspěšně. Pokud neseženou celých 
chybějících 11 mil. Kč, projekt nelze realizovat. Podmínkou dotace je 
realizace celého projektu do konce letošního roku; 

Ing. Aschenbrenner – obvod může reagovat na to, co dá město a od toho se bude odvíjet naše 
pomoc; 

PhDr. Fluxa -  zástupci SK informovali, že usnesení z města i obvodu potřebují do konce 
března. Víme, že na městě probíhají jednání o výpůjčce nebo prodeji 
pozemků za účelem zřízení plochy pro veřejné parkování. Bez výsledku 
těchto jednání konkrétní částku nelze uvést. Navrhuje proto počkat na 
vyjádření majoritního spolufinancovatele, tj. města; 

Ing. Náhlík -  upřesňuje částku, za kolik lze vykoupit pozemky, tj. 1,2 mil. Kč. Město 
naopak čeká, zda se obvod přihlásí k investici na svém území; 

 
 K materiálu nebyly další připomínky. Následovalo hlasování o usnesení č. 5/2018, 
které bylo přijato všemi hlasy.  
Ve 14:45 hodin zástupci SK PLZEŇ 1894 z jednání odešli.   
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 9.  ŽP+EAP/1 Návrh novel platného znění vyhlášek statutárního města Plzně č. 
4/2014 a 5/2014  

 
 Místostarosta MO P2 p. Andrlík dále předložil návrh novel platného znění vyhlášek 
statutárního města Plzně, a to: 
a) návrh novely vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2014, ve znění vyhlášky č. 3/2015, 

kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území města Plzně, včetně jejich 
biologicky rozložitelné složky a včetně systému nakládání se stavebním odpadem 

b) návrh novely, kterou se mění vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2014, ve znění 
vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2015, kterou se stanoví poplatek za komunální 
odpad vznikající na území města Plzně 

 
 Navržená novela vyhlášky č. 5/2014 (tj. ad a) především nově: 
- upravuje povinnosti vlastníků objektů v centrální části města při manipulaci se sběrnými 

nádobami na komunální odpad, 
- upravuje nakládání se stavebním odpadem, kdy je navrženo zrušení bezplatného 

odložení stavební suti do sběrného dvora pro občany města Plzně, 
- zavádí nový typ nádoby o objemu 660 l z důvodu lepší manipulace s nádobami, 
- vymezuje území města, kde je stanovena povinnost odstranit sběrnou nádobu ze 

svozového stanoviště do 24:00 hodin téhož dne. 
 
 V návrhu novely vyhlášky č. 4/2014 (tj. ad b) se jedná pouze o doplnění platby za 
nádobu o objemu 660 l. 
 
 Materiály byly předem projednány Komisí pro životní prostředí RMO P2 a Radou 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, které shodně doporučují ve věci stavebního odpadu 
ponechat ve vyhlášce i nadále možnost bezplatného odkládání stavebního odpadu občany 
(fyzickými osobami nepodnikajícími) v množství daném vyhláškou, tj. do 1 m3 na osobu a 
měsíc. Zrušení tohoto ustanovení by se bezprostředně negativně dotklo občanů. Je oprávněná 
obava, že stavební odpad od občanů bude ukládán do nádob na domovní odpad a budou 
vznikat nepovolené skládky. Následné náklady na likvidaci těchto skládek by mohly být ještě 
vyšší, než když je stavební odpad odložen ve sběrných dvorech. K ostatním navrhovaným 
změnám vyhlášek nebyly připomínky.  
 
 Zastupitelé s předloženými návrhy souhlasili a usnesením č. 6/2018 doporučili 
Zastupitelstvu města Plzně schválit: 
- novelu vyhlášky č. 5/2014 vyjma bodu, kterým se navrhuje zrušení možnosti fyzickým 

osobám odkládat stavební odpad na sběrném dvoře bezplatně v množství do 1 m3 na 
osobu za měsíc 

- novelu vyhlášky č. 4/2014 
Usnesení bylo přijato takto: pro 22, proti 0, zdržel se 1, 1 zastupitel nehlasoval.  
 
 
 10.  MAI/1 Plán investiční výstavby MO Plzeň 2 - Slovany 
 
 Místostarosta MO P2 PhDr. Jan Fluxa předložil návrh plánu investiční výstavby MO 
Plzeň 2 – Slovany. Usnesením ZMO P2 č. 56/2017 ze dne 12. 12. 2017 byl schválen rozpočet 
MO pro rok 2018. Pro investiční výstavbu obvodu byly určeny finanční prostředky ve výši 
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16,489 mil. Kč. Dalším zdrojem financování budou v průběhu roku poskytnuté dotace na 
určené stavby (od PK, IROP, …). Investice jsou rozděleny do tří kategorií: 
a) Investice započaté v roce 2017 – finančně zajištěné 
 Akce: „Vnitroblok Koterovská 69-79“ a „Obnova Jiráskova náměstí“  
 
b) Investice plánované v roce 2018 – finančně zajištěné 

Akce: „Rekonstrukce vnitrobloku Chválenická“, „Cyklostezka Greenways Koterov – 
Starý Plzenec“, „Kulturní dům Šeříková – stavební práce V. etapa – přístavba“ 
 

c) Další možné investice (v případě zajištění finančních prostředků) 
 např.: ŠSP – prodloužení in-line dráhy, VNB Francouzská x Slovanská alej x Brojova, 

Rekonstrukce ul. Ve Višňovce (2. část 2. etapa), Rekonstrukce ul. Pod Hradem (1. a 2. 
etapa), Rekonstrukce technického zázemí na Božkovském ostrově, atd. 

 
 Obdobným způsobem byla zpracována i část týkající se projektových dokumentací. 
Materiál souhlasně projednala Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany dne 24. 1. 2018. 
Ani zastupitelé k materiálu neměli připomínky, usnesením č. 7/2018 schválili předložený 
plán investiční výstavby. Usnesení bylo přijato takto: pro 21, proti 0, zdržel se 1, 2 zastupitelé 
nehlasovali. 
 
 
11. – 15. TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 21. zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2014-2018  
 
Ing. Rada -  požádal o krátkou přestávku na poradu předsedů zastupitelských klubů;
  
Po cca 5 minutové přestávce jednání pokračovalo projednáním informativních zpráv:  
 
a) MAI/2 Vyhodnocení investiční výstavby MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2017, 

včetně investic v budovách MŠ 
 
 K materiálu nebyly dotazy, zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí usnesením 
č. 8/2018 jednohlasně.   
 
b) MAI/3 Žádost o přezkum stanoviska k prodeji městského pozemku p. č. 

4871/1, k. ú. Plzeň  
 
PhDr. Fluxa -  se Společenstvím vlastníků jednotek Olšová 2,4, bude dále jednáno, žádost 

bude rovněž posouzena Právním a legislativním odborem MMP;  
 
 Usnesení č. 9/2018 o vzetí na vědomí předložené informativní zprávy bylo přijato 
jednomyslně.   
 
c) MAI/4 Průběh jednání o budoucím provozu KD Šeříková   
 
 K materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 10/2018 zastupitelé vzali informativní zprávu 
na vědomí takto: pro 17, proti 0, zdrželo se 7. 
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d) EAP/4 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období             
12/2017 – 01/2018 

 
 Usnesením č. 11/2018 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí bez rozpravy, 
jednomyslně. 
 
e) TAJ/3 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

12/2017 – 01/2018 
 
 K materiálu nebyly dotazy, zastupitelé vzali předloženou informativní zprávu na 
vědomí usnesením č. 12/2018 všemi hlasy.  
 
 16.  TAJ/4 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období      

od 21. 11. 2017 do 15. 1. 2018 
 
 Další materiál předložený předsedou Kontrolního výboru ZMO P2 se týkal plnění 
usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 21. 11. 2017 do  
15. 1. 2018. Ve sledovaném období bylo splněno 11 úkolů. Nadále ve sledování zůstávají       
4 úkoly, které mají delší termín plnění.  
 
 K materiálu nebyly připomínky, usnesením č. 13/2018 zastupitelé předložený návrh 
vzali na vědomí jednomyslně.    
 
 17.   Různé  
 
Ing. arch. Domanický – žádá, aby v materiálech týkajících se mateřských škol, byla kromě 

čísla mateřské školy uváděna i její adresa; 
Ing. Aschenbrenner – souhlasí, bude zajištěno; 
 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto p. starosta poděkoval všem přítomným za 
účast a zasedání zastupitelstva ukončil v 15:00 hodin. 
 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 1/2018 až 13/2018 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 2. 2. 2018                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 


