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ZÁPIS 
 

z 23. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 
2014-2018 ze dne 19. 6. 2018 

 
Přítomni: Ing. Lumír Aschenbrenner, Roman Andrlík, PhDr. Jan Fluxa, Jan Hlaváček, 

Martin Hrubý, Mgr. Pavel Janouškovec, Mgr. Barbora Kořanová, RSDr. Ing. 
Karel Kvit, Martin Kydlíček, Bc. Vlastimil Lokajíček, Ing. Petr Náhlík, JUDr. 
Jaroslav Novák, Ing. et Ing. Miloš Nový, Ing. Bohuslav Rada, 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: Ing. arch. Petr Domanický, Petr Fišer, Bc. Jan Kalián, Irena Rottová, 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 a 

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

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

 5. a) TAJ/6 Změna ve složení Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany  
 6. EAP/5 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – březen 2018 

 7. EAP/2 Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 
2018 

 8. EAP/1 Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu Plzeň2 – Slovany 

 9. TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 23. zasedání Zastupitelstva městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2014-2018 

 10. EAP/3 IZ – Dotace projednané a schválené Radou městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany 

 11. MAI/1 IZ – Akce probíhající v roce 2018 – dotace z mimorozpočtových zdrojů 

 12. MAI/2 IZ – Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany od počátku 
roku 2018, včetně investic v budovách MŠ 

 13. MAI/3 IZ – Aktuální stav pronájmu, správy a rekonstrukce KD Šeříková 
 14. SSD/1 IZ – Zprovoznění areálu DPD Libušínská – podnět občanů 
 15. EAP/4 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

04-06/2018 

 16. TAJ/3 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období        
04-06/2018 

 17. TAJ/4 IZ – Závěrečná zpráva z kontroly vybrané investiční akce „Betonový 
skateboardový bazén ve ŠSP“ 

 18. TAJ/5 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období            
od 13. 3. 2018 do 4. 6. 2018 

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

 
 23. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období  
2014-2018 zahájil a jeho průběh řídil starosta MO Plzeň 2 – Slovany Ing. Lumír 
Aschenbrenner. Přivítal přítomné, konstatoval, že na začátku jednání je přítomno 22 členů 
zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné. 
 
 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“. Poté byl upravený 
program jednání schválen 20 hlasy, 2 zastupitelé nehlasovali.    
 
 Za členy návrhové komise pan starosta navrhl: MUDr. Milana Štěpáníka, Ing. et Ing. 
Miloše Nového a p. Ladislava Uhrina. Návrh byl přijat 22 hlasy, tj. všemi přítomnými. 
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Bohuslav Rada a p. Martin Složil, kteří byli 
schváleni 22 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, který se z jednání 
omluvil. Hosté ústně informovali přítomné o činnosti uvedených složek za uplynulé období.  
 
pí Šimůnková – v posledním období se strážnici zaměřovali zejména na dohled na 

sportovních a kulturních akcích v našem obvodě (např. závody horských kol 
na Homolce, turnaj v házené na TJ Lokomotiva), dodržování veřejného 
pořádku v okolí ubytovny cizinců na adrese Jablonského 23 a kontroly černé 
skládky odpadků na Petrohradě. Spolupracovali s Policií ČR při hlídkové 
činnosti v prostorách hlavního nádraží ČD, kde se zdržují nepřizpůsobiví 
občané. V příštích dnech se bude konat Mistrovství ČR a SR v silniční 
cyklistice, které proběhne částečně na území Božkova, strážníci budou 
dohlížet na průběh akce;   

 
npor. Bc. Špiroch – obvodní oddělení Plzeň 2 se aktuálně zabývá bezpečnostním opatřením 

proti organizované skupině osob, která se zaměřuje na vykrádání sklepů a 
bytů v bytových domech na Slovanech. Dále zajišťují kontroly cizinců 
v prostoru Zahradní ulice, kde se nachází ubytovna a dochází zde k rušení 
veřejného pořádku a nočního klidu; 

 
 Zastupitelé neměli dotazy, ústní informace přizvaných hostů vzali na vědomí 
jednomyslně usnesením č. 33/2018.  
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 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.   
 
Ing. Náhlík -  doplnil informace k problematice parkování: již v roce 2010 byl připraven 

projekt Lobezské ulice, který však dosud nebyl realizován s ohledem na 
budování nových podjezdů u hlavního nádraží ČD. V rámci rekonstrukce 
Lobezské ulice se počítá s vybudováním nových parkovacích míst podél 
stávajících sportovišť. S TJ Lokomotiva bylo dohodnuto, že městu odprodají 
pozemky, aby se parkovací místa mohla zrealizovat. Rekonstrukce Lobezské 
ulice včetně parkovacích míst proběhne v roce 2019; 

Ing. Aschenbrenner – potvrzuje informaci Ing. Náhlíka, záležitost projednával také Finanční 
výbor Zastupitelstva města Plzně, s financemi na akci se počítá na rok 2019; 

 

Mgr. Zíka -  k usnesení RMO P2 č. 77/2018 ze dne 16. 5. 2018 (Možnosti preference 
autobusů MHD v křižovatce Částkova – Koterovská – Francouzská /nám. 
Generála Píky/ a umožnění výjezdu z vnitrobloku nám. Gen. Píky do ulice 
Částkova) – proč rada přijala zamítavé stanovisko u obou variant? 

Ing. Aschenbrenner – realizací obou navrhovaných variant bychom přišli o cca 20 
parkovacích míst, kterých je na obvodě trvalý nedostatek. To byl hlavní 
důvod, proč rada navrhovaná řešení nedoporučila;  

 
  Po ukončení diskuse zastupitelé materiál vzali na vědomí usnesením č. 34/2018 
jednomyslně. 
 
  Ve 14:24 hodin z jednání odešli velitelé Městské policie Plzeň – služebny Slovany a 
Policie ČR – obvodního oddělení Plzeň 2. 
 
 
 5. a) TAJ/6 Změna ve složení Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany  
  
  Místopředsedkyně Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany paní Mgr. Barbora 
Kořanová (ANO 2011), zaslala dne 6. 6. 2018 oznámení svojí rezignace na uvedenou funkci, 
a to ke dni 30. 6. 2018. Protože počet členů výboru musí být vždy lichý, klub zastupitelů ANO 
2011 navrhl jmenování pana Ing. Františka Sokola, MBA, na uvolněné místo. 
 
  K návrhu nebyly připomínky, usnesením č. 35/2018 byl pan Ing. František Sokol, MBA, 
jednohlasně zvolen místopředsedou Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany, ode dne 1. 7. 
2018.  
   

 
 6. EAP/5 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – březen 

2018   
 
 Místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany p. Roman Andrlík předložil rozbor hospodaření 
MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – březen 2018.  
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Ve sledovaném období byly příjmy plněny na 41,29 % a výdaje čerpány na 17,59 % 
k rozpočtu upravenému. Čerpání na investičních akcích je zatím pouze na 2,26 % k rozpočtu 
upravenému. Důvodem je skutečnost, že stavební práce ve větší míře začínají až v jarních a 
letních měsících.   
 
Bc. Lokajíček -  návrh byl předem souhlasně projednán ve Finančním výboru ZMO P2; 
 
 K materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 36/2018 zastupitelé jednomyslně schválili 
rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – březen 2018.    
 
 
 7. EAP/2 Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2018   
 
 Na základě požadavků správců rozpočtu a přijatých podkladů z MMP byly zpracovány 
změny v rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2018. Jednalo se o: 
- dotaci MŠMT z Operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ pro 5. MŠ Plzeň, 

Zelenohorská 25, ve výši 125 tis. Kč; 

- dotaci MŠMT z Operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ pro 51. MŠ Plzeň, 
Částkova 6, ve výši 171 tis. Kč; 

- účelový převod z MMP pro 25. MŠ, Plzeň, Ruská 83, na úhradu projektu „Živá 
voda“ ve výší 154 tis. Kč; 

- neinvestiční dotaci z OŠMT MMP v rámci dotačního programu „Podpora 
volnočasových aktivit dětí a mládeže v oblasti výchovy a vzdělávání v roce 2018“ pro 
37. MŠ Plzeň, Barvínkova 18, ve výši 15 tis. Kč; 

- účelový převod z FŽP MP na realizaci 2. etapy projektu „Moře pro Božkovský 
ostrov“ ve výši 70 tis. Kč; 

- účelový převod z MMP na akci „Regenerace sídliště Vnitroblok Koterovská 69-79“ ve 
výši 3 mil. Kč; 

- účelový převod finančních prostředků z MO P2 na odbor sociálních služeb MMP na 
bezpečnostně-sociální projekt pro seniory 60+ „Nedám se!“ ve výši 55 tis. Kč; 

- neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy podle zákona č. 
359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a mládeže, ve výši 1.746 tis. Kč; 

- přesun provozních výdajů ve výši 200 tis. Kč na výdaje kapitálové – stavební investice, 
na základě žádosti odboru MaI (PD změna užívání části chodby na učebnu logopedie na 
23. MŠ Plzeň, Topolová ul. 3); 

- snížení provozních výdajů, zvýšení kapitálových a provozních výdajů v souvislosti 
s poskytnutými dotacemi ve výši 57 tis. Kč; 

 
Bc. Lokajíček -  také tento materiál projednal Finanční výbor ZMO P2 na svém jednání dne 

6. 6. 2018 a doporučil jej zastupitelstvu ke schválení; 
 
 Usnesením č. 37/2018 zastupitelé všemi hlasy schválili souhrnné rozpočtové opatření č. 
5/2018.  
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 8. EAP/1 Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany    
 
  Místostarosta MO P2 p. Roman Andrlík dále předložil návrh ve věci poskytnutí dotací 
z rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Jednalo se o dotace v souladu s vyhlášenými 
dotačními programy v roce 2018 i o dotace na účel, který není cílem vyhlášených dotačních 
programů. Pro letošní rok bylo vyhlášeno 5 dotačních programů, a to: 
- v oblasti výchovy, vzdělávání a kultury 
- v sociální oblasti 
- v oblasti životního prostředí 
- v oblasti bezpečnosti 
- v oblasti podpory památkových objektů 
V souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany byly žádosti 
podané v souladu s vyhlášenými dotačními programy posouzeny příslušnými odvětvovými  
komisemi RMO P2 a poté projednány radou městského obvodu. Žádosti o poskytnutí 
individuálních dotací byly projednány v RMO P2. Stanoviska jednotlivých komisí a rady 
městského obvodu k žádostem o dotace byla uvedena v důvodové zprávě. 

 
 Zastupitelé neměli k předloženému materiálu připomínky.   

Usnesením č. 38/2018  jednomyslně: 
-  schválili poskytnutí dotací na základě 32 žádostí v celkové výši 379 tis. Kč, 
- neschválili 12 žádostí o dotace. 
Usnesení bylo přijato takto: pro 20, proti 0, zdrželi se 2 zastupitelé.  
 
 
9. – 17. TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 23. zasedání Zastupitelstva 

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

 
a) EAP/3 Dotace projednané a schválené Radou městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany 

 
 K materiálu nebyly dotazy, zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí usnesením 
č. 39/2018 takto: pro 18, proti 0, zdrželi se 2 zastupitelé a další 2 zastupitelé nehlasovali.    
 
 
b) MAI/1 Akce probíhající v roce 2018 – dotace z mimorozpočtových zdrojů 

 
Mgr. Zíka -  jak se řeší petice proti kácení stromů na Jiráskovo náměstí? 
PhDr. Fluxa -  o petici ví z tisku, ale na ÚMO ještě doručena nebyla. Až petici obdržíme, 

budeme na ni reagovat; 
 
RSDr. Ing. Kvit – v jakém stádiu je záměr na vybudování domova pro seniory? 
PhDr. Fluxa -  výstavba domova pro seniory je zcela v režii města. Na jednom 

z předchozích zasedání ZMO P2 byla o této problematice předložena 
informativní zpráva. Zjistíme aktuální informace o současné situaci a RSDr. 
Ing. Kvit bude v této záležitosti písemně informován; 

 
 Usnesením č. 40/2018 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí všemi hlasy.  
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c) MAI/2 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany od počátku roku 
2018, včetně investic v budovách MŠ 

 

 K materiálu nebyly dotazy, zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí usnesením 
č. 41/2018 jednohlasně.   
 
 
d) MAI/3 Aktuální stav pronájmu, správy a rekonstrukce KD Šeříková   
 
 Ani k tomuto materiálu nebyly připomínky, zastupitelé vzali informativní zprávu na 
vědomí usnesením č. 42/2018 21 hlasy, 1 zastupitel se hlasování zdržel.    
 
 
e) SSD/1 Zprovoznění areálu DPD Libušínská – podnět občanů   
 

Mgr. Zíka –  ve zmiňované lokalitě byl dříve železniční přejezd. Neuvažuje se znovu o 
jeho vybudování? 

PhDr. Fluxa – obnovení železničního přejezdu si v této oblasti nedovede moc představit, 
v prostoru se počítá s vybudováním přeložky komunikace I/20. Intenzitu 
dopravy v uvedené lokalitě budeme průběžně monitorovat, pokud by situace 
byla neudržitelná, bude se věc dále řešit;  

 
 Po ukončení diskuse zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí usnesením č. 
43/2018 20 hlasy, 2 zastupitelé nehlasovali.    
 
 

f) EAP/4 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období             
04-06/2018 

 
 Usnesením č. 44/2018 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí bez rozpravy,  
21 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.   
 
 
g) TAJ/3 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

04-06/2018 

 
 Usnesením č. 45/2018 zastupitelé vzali předloženou informativní zprávu na vědomí 21 
hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.    
 

 

h) TAJ/4 Závěrečná zpráva z kontroly vybrané investiční akce „Betonový 
skateboardový bazén ve ŠSP“ 

 
Ing. Aschenbrenner – kontrola byla velmi podrobná, nebyly shledány žádné větší nedostatky, 

pouze administrativní pochybení. Vyslovuje poděkování kontrolnímu 
výboru i odboru MaI za součinnosti při kontrole;  

 
 Zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí usnesením č. 46/2018 jednomyslně.  
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 18. TAJ/5 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období      
od 13. 3. 2018 do 4. 6. 2018 

 
 Další materiál předložený předsedou Kontrolního výboru ZMO P2 se týkal plnění 
usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 13. 3. 2018 do 4. 6. 
2018. Ve sledovaném období bylo splněno 10 úkolů, nadále ve sledování zůstává 11 úkolů, 
které mají delší termín plnění.  
 
 K materiálu nebyly připomínky, usnesením č. 47/2018 zastupitelé předložený návrh 
vzali na vědomí jednohlasně.    
 
 
 19.  Různé 

 
Mgr. Zíka -  v Informačním zpravodaji byla zveřejněna informace o ochraně osobních 

údajů podle nového nařízení EU. Jak budou chráněny naše osobní údaje? 
Ing. Müllerová -  postupujeme v souladu s platnou legislativou, nová směrnice nepřináší pro 

naši činnost žádné větší změny. S osobními údaji jsme již i dříve nakládali 
pečlivě. Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany přijala usnesení č. 
64/2018 ze dne 11. 4. 2018, kterým bylo schváleno zajištění funkce 
pověřence a uzavření Smlouvy o poskytování služeb pověřence pro ochranu 
osobních údajů podle GDPR s poskytovatelem Mgr. Martinem Chvalem, 
IČO: 64385469;   

 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto p. starosta poděkoval všem přítomným za 
účast a zasedání zastupitelstva ukončil ve 14:50 hodin. 
 
 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 33/2018 až 47/2018 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                                                            Martin Složil            
        člen ZMO Plzeň 2 - Slovany                                           člen ZMO Plzeň 2 – Slovany 

 
V Plzni dne 22. 6. 2018                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 

 


