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ZÁPIS 
 

z 22. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 
2014-2018 ze dne 27. 3. 2018 

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

Fišer, PhDr. Jan Fluxa, Jan Hlaváček, 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, MUDr. Milan Štěpáník, Ladislav Uhrin, Mgr. 
Petr Zíka; 

 
Omluveni: Martin Hrubý, Bc. David Šlouf, MBA; 
Neomluvena: Mgr. Barbora Kořanová; 
 
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 22. zasedání Zastupitelstva městského 

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

služebnou Slovany a Policií ČR – obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2017  
 6.  KT/3 IZ – Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za rok 

2017 
 7.  TAJ/2 Činnost Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany a orgánů města Plzně 

od posledního zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 - Slovany 
 8.  EAP/1 Návrh změny vyhlášek statutárního města Plzně č. 2/2004 o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství, č. 22/2004 o místním poplatku 
ze psů a č. 11/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity 

 9.  EAP/8 Návrh vyhlášky statutárního města Plzně o změnách a doplnění vyhlášky 
statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města 

 10.  EAP/2 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO P2 – Slovany za rok 2017 
 11.  EAP/3 Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO P2 – Slovany roku 

2017, k 1. 1. 2018, rozpočet účelových fondů na rok 2018 a rozpočtové 
opatření č. 2 rozpočtu schváleného MO P2 – Slovany roku 2018 

 12.  EAP/4 Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO P2 – Slovany roku 
2018 

 13.  EAP/6 Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu schváleného MO P2 – Slovany roku 
2018 

 14.  EAP/7 Poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na účel, který není 
cílem vyhlášených dotačních programů v roce 2018 

 15.  SSD/1 Generel dopravy v klidu města Plzně – aktualizace 2017 
 16.  MAI/2 Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem 

realizace projektu „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“  
 17.  MAI/1 Poskytnutí projektové dokumentace „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“ 

městu Starý Plzenec formou daru 
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 18.  MAI/4 Strategický plán města Plzně 
 19.  KT/1 Prodloužení ulice Strmá v k. ú. Božkov 
 20.  TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 22. zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2014-2018 – blok II.  
 21.  MAI/3 IZ – Akce probíhající v roce 2018 – dotace z mimorozpočtových zdrojů  
 22.  EAP/5 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

02-03/2018  
 23.  TAJ/4 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období        

02-03/2018 
 24.  TAJ/5 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období            

od 16. 1. 2018 do 12. 3. 2018 
 25.   Různé  
 
 
1. – 3.  Zahájení a schválení programu jednání, volba návrhové komise, 

stanovení  ověřovatelů zápisu 
 
 22. 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 23 hlasy.   
 
 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. - 6. TAJ/1 Projednání informativních zpráv na 22. 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 (zúčastnil se zástupce velitele Bc. Bečvář), velitel PČR, 
obvodního oddělení Plzeň 2 – npor. Bc. Jan Špiroch (zúčastnil se zástupce velitele npor. Mgr. 
Šatra) a velitel jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany – p. Petr Jůzek. Hosté předložili 
informativní zprávy o činnosti uvedených složek za uplynulé období a následně odpověděli na 
dotazy zastupitelů.  
 
a) KT/2 Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií Plzeň – 

služebnou Slovany a Policií ČR – obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 
2017 

 
Bc. Bečvář -  v posledním období se strážníci zaměřovali zejména na parkování v zákazu 

stání v ulici Hlavanova, parkování kamionů v ul. K Jezu, parkování na 
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chodníku v ul. Letkovská a parkování v obytné zóně Brojova. Monitorovali 
rovněž pohyb drogově závislých osob v ulici U Ježíška a v okolí hlavního 
nádraží ČD (u výtahu v Železniční ulici). Dále prováděli dohled u dvou 
větších akcí, a to při Festivalu světla BLIK BLIK a na koncertu skupiny 
Slza; 

 
Mgr. Zíka -  upozorňuje na znečišťování komunikace na Slovanské třídě. Nyní tam 

probíhá několik stavebních akcí, při kterých dochází k odvozu zeminy a 
z tohoto důvodu je zde zvýšená prašnost; 

Bc. Bečvář -  v této věci zatím nebyla přijata žádná stížnost, ale situaci na Slovanské tř. 
budou sledovat; 

 
npor. Mgr. Šatra – současný stav na úseku trestné činnosti: v poslední době zatím nedošlo 

k žádnému závažnému skutku. Je evidováno 5 loupeží, z toho 3 jsou již 
objasněny. Loupež, která se stala v bance na Koterovské ul., byla objasněna 
v tentýž den. Festival světla BLIK BLIK proběhl v klidu, byla velká 
návštěvnost i přes špatné počasí. Policisté mimo jiné monitorují pohyb 
nepřizpůsobivých osob na Nepomucké ul.; 

 
Ve 14:06 hodin přišla paní Šípková, přítomno 24 zastupitelů. 
 
 K materiálu nebyly další dotazy, zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí 
usnesením č. 14/2018 jednomyslně.    
 
 
b) KT/3 Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za rok 2017   
 
p. Jůzek –  v poslední době nedocházelo k žádným tragickým událostem. Také se 

podíleli na organizaci Festivalu světla BLIK BLIK – zajišťovali jej po 
stránce požárního dozoru a technického zabezpečení efektů; 

 
RSDr. Ing. Kvit – v předložené informativní zprávě je zmiňován požár odpadu v bývalých 

slovanských kasárnách. O co se konkrétně jednalo? 
p. Jůzek -  šlo o požár skládky odpadu v objektu bývalých slovanských kasáren, 

událost se stala v červnu 2017. V objektu byly různé hromady dřevěného 
materiálu a dalších odpadků, na místě se zdržovali i bezdomovci. Jednalo se 
o rozsáhlý požár, došlo k zahoření na ploše cca 100 x 40 metrů; 

 
RSDr. Ing. Kvit – v hasičských zbrojnicích v Hradišti a Koterově jsou zapotřebí opravy         

(v Hradišti oprava podlahy v garáži a výměna garážových vrat, v Koterově 
zlepšit výjezdové parametry z garáží a provést drobné opravy v objektu 
Koterovská 160). Kdy se bude řešit? 

p. Jůzek -  je řešeno průběžně s odborem majetku a investic ÚMO P2; 
Ing. Aschenbrenner – na programu dnešního zasedání je mimo jiné i zapojení Fondu rezerv a 

rozvoje, kde je pro HZ Koterov určena částka 200 tis. Kč; 
 
Mgr. Zíka -  monitoruje se rovněž objekt bývalé porodnice? 
p. Jůzek -  JSDH se tímto objektem nezabývají, řeší to spíše oddělení státního 

požárního dozoru; 
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Ing. Rada -  na minulém zasedání ZMO P2 se hovořilo o projektu hasičské zbrojnice 
Koterov. Jaký je současný stav? 

p. Jůzek -  v poslední době na ÚMO předali informace o rozměrech techniky, která 
bude ve zbrojnici garážována; 

PhDr. Fluxa -  celá záležitost byla konzultována i s profesionálními hasiči. Bylo 
konstatováno, že objekt na Koterovské 160 není pro hasiče vhodný, ale lze 
jej využít např. na skladování. V současné době se zpracovávají dílčí úpravy 
projektu; 

 
 Jiné dotazy nebyly vzneseny, informativní zprávu zastupitelé vzali na vědomí 
jednomyslně usnesením č. 15/2018. Hosté opustili jednání ZMO P2 ve 14:15 hodin.  
 
 
 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.   
 
Mgr. Zíka -  k usnesení RMP č. 162 ze dne 22. 2. 2018 (Územní studie „Plzeň, kasárna 

Slovany“) – jsou nějaké změny oproti původnímu záměru? 
Ing. Aschenbrenner – k žádným zásadním změnám nedošlo. Studie bude všem členům ZMO 

P2 zaslána elektronicky; 
 
Ing. Aschenbrenner – na jednání se dostavil Ing. Bruner, člen ZMO Plzeň 2 – Slovany 

v předchozích volebních obdobích, který požádal o možnost přednést své 
dva podněty; 

Ing. Bruner -  a) upozorňuje na problematiku společného užívání chodníků chodci a 
cyklisty. S přicházejícím jarem bude četnost cyklistů vyšší. Žádá, aby 
se zastupitelé tímto problémem zabývali z důvodu bezpečnosti; 

   b) městský obvod se potýká s problémy ohledně parkování u bazénu. 
Parkování je obecně celoměstským problémem. Navrhuje, aby tato věc 
byla odborně projednána, např. kontrolním výborem; 

Ing. Aschenbrenner – k jednotlivým bodům: 
   a) jedná se o podnět zejména pro Městskou policii, které bude předán 

s žádostí o četnější kontroly. Současně požádáme SVSmP o obnovení 
příslušného značení; 

   b) stanovisko obvodu k problematice parkování bylo zveřejněno v našem 
Informačním zpravodaji i v Plzeňském deníku. Záležitost se snažíme 
řešit např. budováním nových parkovacích objektů, jedná se však o 
dlouhodobou záležitost; 

 
Na jednání ZMO P2 byl dále přítomen zástupce SK PLZEŇ 1894 pan Radek Vodrážka. 
Ing. Rada -  jaký je současný stav zajištění finančních prostředků na rekonstrukci 

sportovního areálu? 
p. Vodrážka -  spoluúčast ve výši 11 mil. Kč, které je potřeba získat, aby klub nepřišel o 

dotaci MŠMT, se stále řeší. S městem se jedná o odprodeji pozemků za 
účelem zřízení parkovacích stání. Zastupitelstvo města Plzně na svém 
zasedání dne 19. 4. 2018 rozhodne o výši dotace. Částku, kterou garantovali 
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jako klub, se daří naplňovat. Oslovili občany a přátele, kterým není stav 
hřiště lhostejný, a již obdrželi řadu příspěvků. Tímto děkuje zastupitelům za 
podporu; 

Ing. Aschenbrenner – na minulém zasedání ZMO P2 byla vyjádřena pouze předběžná 
podpora, nyní už jsou finanční prostředky k dispozici. Město podmiňovalo 
svoji pomoc spoluúčastí našeho obvodu, proto je tato záležitost 
projednávána u nás dříve, než na městě; 

 
  Po ukončení diskuse zastupitelé materiál vzali na vědomí usnesením č. 16/2018 
jednomyslně.  
  Ve 14:30 hodin Ing. Bruner odešel ze zasedání ZMO P2.    
 
 
 8.  EAP/1 Návrh změny vyhlášek statutárního města Plzně č. 2/2004 o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství, č. 22/2004 o místním 
poplatku ze psů a č. 11/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity  

 
 Na ÚMO P2 byla doručena žádost Odboru účtování a daní Magistrátu města Plzně         
o projednání návrhu změn obecně závazných vyhlášek statutárního města Plzně z důvodu 
změny zákonné úpravy. Jednalo se o tyto vyhlášky: 
- č. 2/2004 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
- č. 22/2004 o místním poplatku ze psů 
- č. 11/2003 o místním poplatku z ubytovací kapacity. 
U všech vyhlášek je důvodem jejich novelizace legislativní změna reagující na novelu zákona 
č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnosti 
dne 1. července 2017. Navrhuje se doplnit do sankčních ustanovení formulaci „a pokuty za 
nesplnění povinností nepeněžité povahy“. V případě řízení o poplatku se jedná zejména o 
případ nesplnění ohlašovací povinnosti (např. neuvedení jména, bydliště nebo všech údajů 
rozhodných pro stanovení výše poplatkové povinnosti). V rámci zabránění negativního 
dopadu pokuty na osoby, které jsou od poplatku osvobozeny nebo mají jinou úlevu, je 
stanovena výjimka.  
 U vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného prostranství dochází rovněž 
k úpravě v souvislosti s novelizací zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu, ve znění pozdějších předpisů.  
 U místního poplatku ze psů dále MO P2 navrhuje úpravu článku 5, odst. 1, písm h) 
vyhlášky, rozšířením stávajícího osvobození platného pro MO Plzeň 4 na celé území města 
Plzně. 
 
 Materiál projednala Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, která ve věci přijala 
usnesení č. 21/2018 ze dne 28. 2. 2018 a usnesení č. 50/2018 ze dne 14. 3. 2018 (rozšíření 
osvobození u místního poplatku ze psů).  
 
Bc. Lokajíček -  návrh byl souhlasně projednán ve Finančním výboru ZMO P2; 
 
 Zastupitelé s předloženým návrhem souhlasili usnesením č. 17/2018 a současně uložili 
starostovi MO Plzeň 2 – Slovany předložit tento návrh k projednání v orgánech města Plzně. 
Usnesení bylo přijato takto: pro 23, proti 0, zdrželo se 0, 1 zastupitel nehlasoval.     
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 9.  EAP/8 Návrh vyhlášky statutárního města Plzně o změnách a doplnění 
vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města  

 
 Dne 2. 3. 2018 byl ÚMO P2 vyzván JUDr. Tomáškem, vedoucím odboru právního a 
legislativního MMP, k projednání návrhu novelizace vyhlášky statutárního města Plzně č. 
8/2001, Statut města. Navrhované úpravy reagují na přijetí zákona č. 23/2017 Sb.,                  
o pravidlech rozpočtové odpovědnosti a jeho dopadů do oblasti sestavování rozpočtu a 
pravidel rozpočtového provizoria územně samosprávných celků. Hlavním cílem této úpravy je 
možnost pružněji reagovat na aktuální potřebu zajištění hospodaření města. Dále je upřesněna 
posloupnost průběhu schvalování rozpočtů MP a MO v návaznosti na schvalovací proces 
finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům městských obvodů tak, aby byly zohledněny 
všechny varianty průběhu schvalování. Zastupitelé obdrželi návrh samotné změnové vyhlášky 
i stávající znění Statutu města, v němž jsou navrhované změny pro větší přehlednost 
provedeny formou revize textu, včetně komentářů. Projednání novely v orgánech města je 
očekáváno v průběhu května a června 2018, její účinnost bude k 1. 8. 2018.  
 
 Návrh novelizace vyhlášky byl předem kladně projednán v Radě městského obvodu 
Plzeň 2 – Slovany.   
 
 Usnesením č. 18/2018 zastupitelé všemi hlasy souhlasili s návrhem vyhlášky 
statutárního města Plzně o změnách a doplnění vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, 
Statut města. 
 
 
 10.  EAP/2 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO P2 – Slovany za rok 2017   
 
  Místostarosta MO P2 p. Roman Andrlík předložil dokumentaci k dílčímu 
závěrečnému účtu MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2017 a k účetní závěrce MO P2 za rok 2017. 
Zůstatek hospodaření městského obvodu po provedení operací v rámci finančního vypořádání 
za rok 2017 činí 12.978.456,29 Kč. Zastupitelé „na stůl“ obdrželi zprávu o výsledku 
přezkoumání hospodaření města Plzně.   
 
Bc Lokajíček - FV materiál projednal dne 12. 3. 2018 a doporučil jej ZMO P2 ke schválení; 
 
 Zastupitelé k materiálu neměli dotazy, usnesením č. 19/2018 jednomyslně schválili 
dílčí závěrečný účet MO P2 – Slovany za rok 2017 a účetní závěrku MO P2 – Slovany za rok 
2017, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání obce za rok 2017 a 
souhlasili s celoročním hospodařením bez výhrad. Vedoucí odboru EaP bude neprodleně 
informovat Ekonomický úřad MMP o přijatém usnesení.   
 
 
 11.  EAP/3 Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO P2 – Slovany roku 

2017, k 1. 1. 2018, rozpočet účelových fondů na rok 2018 a rozpočtové 
opatření č. 2 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2- Slovany roku 2018 

 
 Místostarosta MO P2 p. Andrlík dále předložil materiál týkající se stavu a rozpočtu 
účelových fondů a jejich zapojení do rozpočtu rozpočtovým opatřením. Sociální fond slouží 
k potřebě zaměstnanců ÚMO P2 a uvolněným zastupitelům (např. nákup stravenek, ošatné, 
rekreace, plavenky, vitamíny). Jeho rozpočet na rok 2018 činí 3.301 tis. Kč. Rozpočet Fondu 
rezerv a rozvoje je pro letošní rok ve výši 29.045 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity 
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např. na provozní výdaje mateřských škol, dotaci pro SK PLZEŇ 1894 na rekonstrukci 
sportovního areálu, přístavbu šaten KD Šeříková, rekonstrukce komunikací, prodloužení in-
line dráhy ve Škoda sport parku, další investice na Božkovském ostrově, studii parkovacího 
domu a zpracování projektových dokumentací na investiční akce. Finanční prostředky budou 
zapojeny rozpočtovým opatřením č. 2/2018. 
 
Bc. Lokajíček -  Finanční výbor tento materiál projednal a doporučil jej ZMO P2 ke 

schválení; 
 
 Zastupitelé k návrhu neměli připomínky, usnesení č. 20/2018 schválili jednomyslně.  
 
 
 12.  EAP/4 Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2018 
 
 Následoval návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – 
Slovany roku 2018. Do rozpočtu je třeba zapojit: 
- účelový převod v částce 273 tis. Kč na realizaci akce „Úprava zeleně na náměstí 

Generála Píky – 1. etapa“, krytý FŽP MP 
- účelový převod z Úřadu práce v Plzni ve výši 2 tis. Kč na základě Smlouvy                     

o organizování veřejné služby, na ochranné a pracovní pomůcky   
- přesun kapitálových výdajů ve výši 89 tis. Kč na provozní výdaje do oblasti 

komunikací, na základě žádosti odboru MaI 
- přesun provozních výdajů ve výši 24 tis. Kč na výdaje kapitálové – stavební investice, 

na základě žádosti odboru MaI (PD změna užívání části chodby na učebnu logopedie na 
23. MŠ, Topolová ul. v Plzni)  

 
 Provedením rozpočtového opatření budou příjmy a výdaje MO P2 v souladu 
s potřebami jednotlivých správců rozpočtové skladby. Materiál byl kladně projednán ve 
Finančním výboru ZMO P2 i v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. 
 
RSDr. Ing. Kvit – z jakého období jsou současné dřeviny na náměstí Generála Píky? 
Ing. Klečková -  dřeviny pochází ze šedesátých let minulého století. Máme k dispozici 

dendrologický průzkum, který mapuje stav současných dřevin. V I. etapě 
akce dojde k pokácení nevhodných a náletových dřevin, na které naváže 
výsadba nových dřevin, úprava travnatých plocha a bezpečnostní řez 
zachovaných stromů; 

 
 Zastupitelé k materiálu neměli jiné dotazy, usnesením č. 21/2018 jej schválili 23 hlasy, 
1 zastupitel se hlasování zdržel.   
 
 
 13.  EAP/6 Rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2018 
 
  Také další materiál se týkal rozpočtového opatření rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 
– Slovany roku 2018. RO č. 4/2018 souvisí s přijetím účelové dotace na výstavbu cyklostezky 
v úseku mezi městskou částí Plzeň – Koterov a Starým Plzencem. Usnesením ZMP č. 291 ze 
dne 22. 6. 2017 byla schválena příprava a následné podání žádosti o dotaci z Integrovaného 
regionálního operačního programu – ITI na projekt „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“. 
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Následně usnesením ZMP č. 506 ze dne 9. 11. 2017 bylo schváleno podání žádosti o účelovou 
dotaci z Plzeňského kraje na financování uvedeného projektu, jako příspěvek na 
spolufinancování projektu, který má být v roce 2018 dotován z Integrovaného regionálního 
operačního programu. Do rozpočtu je proto třeba zapracovat zvýšení výdajů na stavební 
investice v celkovém objemu 14.544 tis. Kč.  
 
Bc. Lokajíček –  na FV bylo projednáno kladně a doporučeno dotaci přijmout; 
 
 Zastupitelé k návrhu neměli připomínky, usnesením č. 22/2018 schválili rozpočtové 
opatřením č. 4/2018 takto: pro 22, proti 0, zdržel se 1 zastupitel a 1 zastupitel nehlasoval.  
 
 
 14.  EAP/7 Poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na účel, který není 

cílem vyhlášených dotačních programů v roce 2018 
 
 SK PLZEŇ 1894 z.s., IČO 00479535, Úslavská 76, 326 00 Plzeň, požádal o finanční 
podporu projektu „Rekonstrukce sportovního areálu SK PLZEŇ 1894“. Rekonstrukce areálu 
spočívá v rekonstrukci hlavní tréninkové plochy a doplní hřiště umělým trávníkem, dále dojde 
k vybavení areálu ochrannými sítěmi, oplocením, umělým osvětlením, závlahou, 
odvodněním, vybudováním vodního zdroje, retenční a vsakovací nádrží, rekonstrukci 
kanalizační a vodovodní přípojky a vybudování veřejně přístupné plochy pro parkování.  
 Předpokládané celkové náklady uvedeného projektu činí 27.500.000 Kč. SK PLZEŇ 
1894 z.s. získal dotaci MŠMT ve výši 16.500.000 Kč, která bude poskytnuta za podmínky 
doložení spolufinancování zbývajících nákladů projektu ve výši 11.000.000 Kč. Usnesením 
ZMP č. 592 ze dne 10. 11. 2016 byla schválena blokace prostředků ve FRR MP v částce 
3.000.000 Kč. SK PLZEŇ 1894 požádal o poskytnutí individuální dotace ve výši 1.400.000 
Kč. Vzhledem k finančním možnostem městského obvodu byla navržena dotace 1.000.000 
Kč.  
 
RSDr. Ing. Kvit – informace v této věci proběhla již při projednávání bodu č. 7. Vše je 

rozjednáno, jde však o to, zda budou příslušné částky schváleny; 
p. Vodrážka -  pokud ZMO a ZMP projekt podpoří, budou všechny potřebné finanční 

prostředky k dispozici; 
 
 Návrh byl předem projednán ve Finančním výboru a v Radě městského obvodu Plzeň 2 
– Slovany. Usnesením č. 23/2018 zastupitelé jednohlasně schválili poskytnutí dotace pro SK 
PLZEŇ 1894 z.s., v částce 1.000.000 Kč na výše uvedený účel a současně uložili vedoucímu 
odboru EaP zajistit vyplacení dotace v termínu do 30. 6. 2018.     
 
 
 15.  SSD/1 Generel dopravy v klidu města Plzně – aktualizace 2017  
 
  Místostarosta MO P2 PhDr. Jan Fluxa předložil návrh aktualizovaného dokumentu 
„Generel dopravy v klidu města Plzně“. Jedná se o celoměstský koncepční dokument, jehož 
cílem je navrhnout možnosti řešení parkování ve městě Plzni. Původní dokument byl schválen 
Zastupitelstvem města Plzně v roce 1997, jeho aktualizace proběhly v roce 2007 a 2012. Celý 
dokument je rozdělen do tří částí: 
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A. návrhová část – je zaměřena na hlavní prvky systému dopravy v klidu, kterými jsou 
zejména rozvoj zóny placeného parkování, záchytná parkoviště P+G, P+R, zlepšení 
podmínek pro rezidenty, parkování u významných cílů (nemocnice, sportoviště, …), 
problematika odstavu těžké nákladní dopravy 

B. analytická část – jednotlivé prvky jsou podrobeny analýze současného fungování 
C. dokladová část – obsahuje souhrn usnesení, záznamů z jednání a dílčích podkladů 
 
Na území MO Plzeň 2 – Slovany se jedná zejména o tyto návrhové prvky: 
- rozvoj zóny placeného parkování 
- parkoviště typu P+R 
- parkování pro rezidenty 
- návštěvníci – obsluha významných zařízení 
 
Dále byly předloženy dokumenty „Systém dopravy v klidu – návrh rozvoje“ a „Požadavky na 
stavebně technické a architektonické řešení parkovacích objektů“, které slouží jako metodický 
podklad pro další rozvoj systému dopravy v klidu a tvoří nezávazný doplněk systémových 
opatření obsažených v Generelu.  
 Generel dopravy v klidu – aktualizace 2017 byl předem souhlasně projednán v Komisi 
pro rozvoj obvodu a investiční činnost RMO P2 i v Radě městského obvodu Plzeň 2 - 
Slovany. 
 
 Na jednání zastupitelstva byli přizváni hosté – zástupci ÚKRmP: Ing. Petr Raška 
(vedoucí úseku dopravy a technické infrastruktury) a pí Daniela Slepičková (ateliér dopravy), 
kteří promítli prezentaci Generelu, podrobněji vysvětlili celou problematiku a odpověděli na 
dotazy zastupitelů.   
 
PhDr. Fluxa -  jedná se o obsáhlý materiál zpracovaný Útvarem koncepce a rozvoje města 

Plzně. Problematika byla tématem našeho výjezdního semináře v květnu 
loňského roku. Generel je koncepční dokument a je podkladem k dalšímu 
rozhodování. Předpokladem je rozšíření zpoplatněného parkování od 
Petrohradu až po Slovanskou alej. My ještě podmiňujeme rozšíření 
placeného parkování zřízením rezidenčních parkovacích stání pro místní 
obyvatele a současně žádáme vedení města Plzně o maximální intenzitu 
příprav projektování parkovacích objektů;  

 
Mgr. Zíka -  vadí mu zábor posledních dvou zelených ploch v lokalitě za ZŠ Masarykova 

a v Částkově ulici. Rovněž přístupnost hřiště umístěného na střeše objektu 
bude pro děti horší; 

PhDr. Fluxa -  v obou lokalitách se počítá s hřištěm na střeše objektů. Obě lokality již dnes 
hřiště obsahují, nezabíráme žádný nový prostor; 

Ing. Raška -  využitelné plochy se hledají velmi těžce, volných ploch je málo. Stávající 
hřiště jsou dnes zanedbaná. Dolní část bude využita jako parkovací objekt,   
v rozlehlé ploše nad ním budou místěna sportoviště. Kolem nich bude 
instalována záchytná síť, aby míčky apod. neohrožovaly chodce a vozidla; 

 
RSDr. Ing. Kvit – jedná se o zajímavé řešení. Pokud se záměr schválí, jak dlouho se 

předpokládá výstavba? Pokud jde o rezidenční parkování – jestliže 
parkování nezajistíme, dokážeme zabránit rozšíření placeného parkování 
v oblasti Slovan? 
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PhDr. Fluxa -  hlavním problémem jsou finanční prostředky. Je alokováno 200 tis. Kč na 
vyhledávací studii. Pokud vše půjde bez problémů, výstavba zapuštěného 
parkovacího objektu v Klášterní ulici může být za 2 roky, tj. v roce 2020. 
Druhý pozemek je ve vlastnictví Plzeňského kraje. K rezidenčnímu stání – 
pokud se bude parkování zpoplatňovat, musíme občanům také něco 
nabídnout, tj. parkování v lokalitách, kde občané bydlí. Poptávka od občanů 
je, proto je tento požadavek do usnesení zahrnut; 

 
Ing. Sokol -  parkování pro rezidenty vidí jako absolutní prioritu. Navrhuje doplnit slovo 

„v dostatečném objemu“; 
PhDr. Fluxa -  nedokáže odhadnout, jaký počet může tento pojem znamenat. Každá lokalita 

bude míst svoji vlastní studii využití, která by měla specifikovat např. 
zjednosměrnění ulic, zřizování rezidenčních stání, apod. V tuto chvíli to 
ještě neřešíme. Jde o koncepční materiál. Kolik bude míst a za jakou cenu, 
podléhá dalšímu schvalovacímu procesu; 

Ing. Sova -  souhlasí s PhDr. Fluxou. Primárním úkolem je zajistit parkování pro 
rezidenty, je proto důležité schválit předložený koncept; 

 
Ing. Rada -  je dobře, že vyhledáváme nová místa na parkování. Na začátku volebního 

období už byla vytipována lokalita pro výstavbu parkovacího domu             
u bazénu, zatím se však nic neděje. V jakém je to nyní stavu? 

Ing. Raška -  probíhá výběrové řízení na zpracovatele dokumentace územní studie; 
PhDr. Fluxa -  problematiku parkovacího domu jsme v radě řešili již v roce 2015; 
 
Ing. Náhlík -  závora umístěná na parkovišti u bazénu není dílem SVSmP ani ÚKRmP. 

Požádala o ni Správa infrastruktury města Plzně. Byla zpracována studie na 
prostor mezi školami Habrmannova a ul. Úslavská. Proběhlo jednání se 
všemi vlastníky, záležitost chceme vyřešit tak, aby bylo vydáno jedno 
územní rozhodnutí na celou lokalitu. Nyní je iniciativa na vybudování 
domova pro seniory, což předpokládá vybudování dalších parkovacích míst. 
Město vynakládá náklady na dopravu ve výši 36 % rozpočtu. Žádné 
problémy při rozšiřování zpoplatněného parkování nikdy nenastaly. Ve 
volebním období 2010-2014 nebyla postavena Lobezská ulice, což je 
největším problémem Slovan. Nyní byly prioritou podjezdy na Mikulášské 
tř., proto nebylo možno řešit Lobezskou ulici. Tu bude možno stavět až 
v druhé polovině roku 2019. V roce 2020 pak přijde na řadu tramvajová trať 
na Koterovské. Teprve po ukončení Lobezské ul. se bude možno zabývat 
prostory sportovišť. Na městě je zřízena skupina pro parkování, kam 
dochází pan místostarosta Fluxa. Zpracovaný materiál považuje za velmi 
kvalitní; 

 
 Po ukončení diskuse zastupitelé přijali usnesení č. 24/2018, kterým souhlasili 
s aktualizací Generelu dopravy v klidu pro území spadající pod MO Plzeň 2 – Slovany, 
přičemž k rozšíření zóny placeného parkování dojde pouze za předpokladu, že současně 
budou v celé oblasti zřízena i rezidenční parkovací stání pro místní obyvatele. Usnesení bylo 
přijato takto: pro 21, proti 2, zdržel se 1 zastupitel.  
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 16.  MAI/2 Dodatek č. 1 Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem 
realizace projektu „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“  

 
  Místostarosta MO P2 PhDr. Jan Fluxa dále předložil materiál týkající se projektu 
„Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“. Dne 29. 6. 2017 byla uzavřena Smlouva o partnerství 
a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“ 
mezi smluvními stranami Statutární město Plzeň, IČ: 00075370, DIČ CZ00075370, se sídlem 
náměstí Republiky 1, 301 00 Plzeň, zast. Městským obvodem Plzeň 2 – Slovany, se sídlem 
Koterovská 83, 326 00 Plzeň a Městem Starý Plzenec, IČ: 00257257, DIČ CZ00257257, se 
sídlem Smetanova 932, 332 02 Starý Plzenec, za účelem vybudování cyklostezky Koterov.  
V článku IX. odst. 6 této smlouvy se smluvní strany zavázaly uzavřít Dodatek č. 1 ve lhůtě do 
30. 4. 2018, z důvodu přijetí dotace na financování této stavby.  
 
 Náklady na realizaci stavby dle cenové nabídky dodavatele vybraného ve výběrovém 
řízení, včetně vedlejších nákladů, činí 14.544.000 Kč vč. DPH. Z dotace IROP bude hrazeno 
90 % z uznatelných nákladů, 10 % uznatelných nákladů a všechny náklady neuznatelné budou 
hrazeny z účelové dotace Plzeňského kraje.   
 
 Zastupitelé k materiálu neměli připomínky. Usnesením č. 25/2018 jednomyslně 
schválili uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem 
realizace projektu „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“.     
 
 
 17.  MAI/1 Poskytnutí projektové dokumentace „Cyklostezka Koterov – Starý 

Plzenec“ městu Starý Plzenec formou daru 
 
 Také další materiál se týkal projektu „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“. Součástí 
ujednání Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu 
„Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“, uzavřené mezi smluvními stranami Statutární město 
Plzeň, zast. MO Plzeň 2 – Slovany a městem Starý Plzenec, bylo i to, že MO P2 na svoje 
náklady zajistí zpracování projektové dokumentace pro část stavby na katastrálním území 
Starého Plzence a po jejím předání zhotovitelem ji převede do majetku města Starý Plzenec 
formou daru. Zmíněná projektová dokumentace byla zpracována a předána MO P2 dne       
31. 10. 2017. Náklady na její pořízení ve výši 170.610 Kč byly uhrazeny z rozpočtu MO P2 
v roce 2017 a budou 100 % kryty z dotace od PK. 
 
 Zastupitelé s předloženým návrhem souhlasili a usnesením č. 26/2018 jednohlasně 
tento záměr schválili.  
 
 
 18.  MAI/4 Strategický plán města Plzně  
 
  PhDr. Fluxa dále předložil návrh ve věci Strategického plánu města Plzně, který 
zpracoval Útvar koncepce a rozvoje města Plzně v roce 2018. Jako první krok přípravy 
návrhové části strategického plánu proběhl workshop s odbornou veřejností ke stanovení vize 
a strategických cílů a zároveň byli obyvatelé města vyzvání k zaslání svých návrhů, jak by 
měla Plzeň vypadat v roce 2035. Na základě těchto podnětů byla stanovena vize města a pět 
strategických cílů: 
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1. zlepšit podmínky pro kvalitní život všech generací 
2. rozvíjet perspektivní trh práce a propojit vzdělávací systém s praxí 
3. zlepšit životní prostředí ve městě a zvýšit připravenost na změny klimatu 
4. oživit centrum města 
5. zvyšovat povědomí o Plzni za hranicemi města i u obyvatel  
Návrh byl projednán s občany na jednotlivých městských obvodech, relevantní podněty 
občanů byly zapracovány do dokumentu, který byl následně představen odborné veřejnosti. 
Výše uvedených 5 cílů bylo rozpracováno do 18 opatření a celkem 84 aktivit, ze kterých bylo 
vybráno 20 tzv. hlavních aktivit. Tyto aktivity byly stanoveny jako klíčové pro dlouhodobé 
směřování rozvoje města a v následujících letech by měly být systematicky naplňovány.  
 
 Na jednání ZMO P2 byli přizváni zástupci ÚKRmP, kteří promítli prezentaci a celý 
projekt podrobněji představili. Za ÚKRmP byli přítomni: Ing. Irena Vostracká (ředitelka), 
Ing. Eva Velebná Brejchová (úsek rozvoje města) a Ing. Martina Jedličková (úsek rozvoje 
města).  
 
V 15:14 hodin odešel p. Vodrážka (SK PLZEŇ 1894). 
 
Ing. Vostracká - přibližně před rokem na výjezdním semináři ZMO P2 již byli zastupitelé 

s předběžným návrhem seznámeni. Takovýto dokument by měla mít každá 
obec, materiál se týká města Plzně jako celku;  

 
V 15:17 hodin odešel Bc. Kalián, přítomno 23 zastupitelů. 
 
PhDr. Fluxa -  kdy se předpokládá schválení předloženého dokumentu v Zastupitelstvu 

města Plzně? 
Ing. Vostracká -  bude předložen na zasedání ZMP v červnu 2018; 
 
 Usnesením č. 27/2018 zastupitelé souhlasili se Strategickým plánem města Plzně – 
návrhovou částí, takto: pro 19, proti 0, zdrželi se 3 zastupitelé, pí Rottová nebyla při hlasování 
přítomna. Hosté odešli z jednání v 15:22 hodin. 
 
 
 19.  KT/1 Prodloužení ulice Strmá v k. ú. Božkov 
 
 Při kontrole označení názvů ulic, kterou zajišťovala kancelář tajemníka, bylo zjištěno, 
že v k. ú. Božkov je podle některých map uváděna ulice s názvem U Závor, která je kolmá na 
ulici Strmou. Ulice U Závor však není uvedena v Registru územní identifikace adres a 
nemovitostí. Podle informací MMP, Odboru stavebně správního, byl název ulice U Závor 
z jednoho registru vymazán v roce 2008 a z katastrální mapy byl na základě žádosti MMP 
vymazán v letošním roce. Z tohoto důvodu starosta MO P2 předložil návrh na prodloužení 
stávající ulice Strmá na pozemky parc. č. 1294/1 a 1294/3, k. ú. Božkov. Poté bude v souladu 
stávající stav se všemi registry.   
 
 Záměr byl kladně projednán v Komisi pro rozvoj obvodu a investiční činnost RMO P2 a 
v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Ani zastupitelé k němu neměli připomínky, 
usnesením č. 28/2018 schválili prodloužení ulice Strmá dle předloženého návrhu. Usnesení 
bylo přijato 22 hlasy, paní Rottová nebyla hlasování přítomna. Vedoucí kanceláře tajemníka 
zajistí informování všech dotčených orgánů o přijatém usnesení a označení ulice Strmá dle 
tohoto usnesení, v termínu do 30. 4. 2018. 
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20. – 23. TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 22. zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2014-2018 – 
blok II. 

 
a) MAI/3 Akce probíhající v roce 2018 – dotace z mimorozpočtových zdrojů  
 
 K materiálu nebyly dotazy, zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí usnesením 
č. 29/2018 jednohlasně.   
 
 
b) EAP/5 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období             

02-03/2018  
 
 Usnesením č. 30/2018 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí bez rozpravy,  
21 hlasy, 2 zastupitelé nehlasovali.  
 
 
c) TAJ/4 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

02-03/2018 
 
Mgr. Zíka –  proč zmizely popelnice na bioodpad z Božkova? 
Ing. Rada -  společnost Čistá Plzeň v současné době již nerozmisťuje hnědé nádoby na 

bio odpad na celém území města Plzně. V místech, kde dříve bývaly 
umístěny, se však objevuje nepořádek. Z tohoto důvodu odeslali dopis spol. 
Čistá Plzeň a očekávají odpověď. Bude posílen svoz biologických odpadů 
pomocí velkokapacitních kontejnerů;  

Ing. Aschenbrenner – obvod v této věci jednal s technickým náměstkem primátora města 
Plzně Mgr. Šindelářem. Bylo přislíbeno, že systém se vrátí do původního 
stavu a počet kontejnerů bude navýšen. Podrobnější informace bude 
zveřejněna v Informačním zpravodaji; 

 
 Po ukončení diskuse zastupitelé vzali předloženou informativní zprávu na vědomí 
usnesením č. 31/2018, které bylo přijato 21 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.  
 
 
 24.  TAJ/5 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období      

od 16. 1. 2018 do 12. 3. 2018 
 
 Další materiál předložený předsedou Kontrolního výboru ZMO P2 se týkal plnění 
usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 16. 1. 2018          
do 12. 3. 2018. Ve sledovaném období byly splněny 2 úkoly. Nadále ve sledování zůstává       
7 úkolů, které mají delší termín plnění.  
 
 K materiálu nebyly připomínky, usnesením č. 32/2018 zastupitelé předložený návrh 
vzali na vědomí 21 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.     
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 25.   Různé  
 
Mgr. Zíka -  upozorňuje, že v budově hlavního nádraží ČD posedávají děti na schodech. 

Městský obvod by měl iniciovat setkání s občany na téma, jak si představují 
interiér budovy HN; 

Ing. Aschenbrenner – budova hlavního nádraží ČD není majetkem města. Pokud se týká 
záležitosti ohledně pořádku v budově, jedná se o podnět pro Městskou 
policii, které bude předán; 

 
 
 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto p. starosta poděkoval všem přítomným za 
účast a zasedání zastupitelstva ukončil v 15:31 hodin. 
 
 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 14/2018 až 32/2018 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 4. 4. 2018                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 
 


