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ZÁPIS 
 

z 24. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 
2014-2018 ze dne 11. 9. 2018 

 
Přítomni: Ing. Lumír Aschenbrenner, Roman Andrlík, Ing. arch. Petr Domanický, 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, Martin Složil, Ing. František Sokol, MBA, Ing. Petr Sova, 
Petra Šípková, Bc. David Šlouf, MBA, MUDr. Milan Štěpáník, Ladislav Uhrin, 
Mgr. Petr Zíka; 

 
Omluveni: Petr Fišer, Mgr. Barbora Kořanová, Václav Seitz, M.Sc.;  
 
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 24. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany ve 

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

služebnou Slovany a Policií ČR – obvodním oddělením Plzeň 2, za               
I. pololetí roku 2018 

 6. KT/2 IZ – Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za              
I. pololetí roku 2018 

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

 8. TAJ/3 Novela Statutu města Plzně 
 9. EAP/1 Návrh změny obecně závazné Vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 
 10. EAP/2 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – červen 2018 

 11. EAP/3 Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 
2018 

 12. EAP/5 Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 
2018, zrušení blokace ve FRR MO P2-Slovany 

 13. MAI/1 Darování židlí, stolů a informačních panelů Tělocvičné jednotě Sokol Plzeň 
- Koterov 

 14. TAJ/4 Projednání informativních zpráv na 24. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany ve 
volebním období 2014-2018 – blok II. 

 15. MAI/2 IZ – Akce probíhající v roce 2018 – dotace z mimorozpočtových zdrojů 

 16. MAI/3 IZ – Žádost občanského sdružení Koterov o odkanalizování Koterova  
 17. EAP/4 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

07-09/2018 

 18. TAJ/5 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období        
07-09/2018 

 18. a) ŽP/1 IZ – Podnět občanů z Vřesinské, Sládkovy, Palírenské a přilehlých ulic – 
žádost o pomoc při řešení jejich problémů 
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 19. TAJ/6 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období            
od 5. 6. 2018 do 3. 9. 2018 

 20.  Různé 
 
 
1. – 3.  Zahájení a schválení programu jednání, volba návrhové komise, 

stanovení ověřovatelů zápisu 

 
 24. 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 24 členů 
zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné. 
 
 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“. Poté byl upravený 
program jednání schválen 23 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.  
 
 Za členy návrhové komise pan starosta navrhl: MUDr. Milana Štěpáníka, Ing. et Ing. 
Miloše Nového a p. Martina Složila. Návrh byl přijat 24 hlasy, tj. všemi přítomnými. 
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. Bohuslav Rada a RSDr. Ing. Karel Kvit, kteří byli 
schváleni 24 hlasy. 
 
 
4. – 6.   Projednání informativních zpráv na 24. zasedání ZMO Plzeň 2 – 

Slovany ve volebním období 2014-2018 – blok I. (hosté)  
 
 Na zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany byli pozváni hosté: velitelka MP Plzeň, služebny 
Slovany – pí Martina Šimůnková, velitel PČR, obvodního oddělení Plzeň 2 – npor. Bc. Jan 
Špiroch (zúčastnil se zástupce velitele npor. Mgr. Martin Šatra) a velitel jednotek SDH v MO 
Plzeň 2 - Slovany – p. Petr Jůzek, který se z jednání omluvil. Zastupitelé v předstihu obdrželi 
písemné informativní zprávy o činnosti uvedených složek za uplynulé období, poté hosté 
ústně doplnili aktuální informace a odpovědi na dotazy zastupitelů.  
 
 a) KT/1 IZ – Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií Plzeň – 

služebnou Slovany a Policií ČR – obvodním oddělením Plzeň 2, za          
I. pololetí roku 2018   

 
pí Šimůnková – během letních prázdnin strážníci řešili zejména dopravní přestupky v okolí 

Mikulášského náměstí, prováděli kontroly dětských hřišť a parků 
(Guldenerova, Krejčíkova, …) a v nočních hodinách dohled v blízkosti 
heren. Dále se zaměřili na odkládání odpadu mimo určená místa, zjištěné 
nedostatky předávali přímo společnosti Čistá Plzeň. Zajišťovali také veřejný 
pořádek při konání kulturních akcí v obvodě. V současné době provádí 
zvýšený dohled na Slovanské třídě v souvislosti s parkováním a kontrolují 
dodržování nočního klidu při provozování herny v ulici Sladkovského; 

 
Mgr. Zíka -  doporučuje, aby se strážníci zaměřili také na cyklisty, kteří na Slovanské 

třídě jezdí po chodnících;  
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npor. Mgr. Šatra – obvodní oddělení Plzeň 2 zaznamenalo vyšší nápad trestných činů, než 
tomu bylo v minulém roce. Jedná se zejména o krádeže vloupáním do 
sklepů a kočárkáren a krádeže jízdních kol. V poslední době se zaměřují na 
dodržování veřejného pořádku a poškozování majetku v lokalitě Parlament; 

 
RSDr. Ing. Kvit - bylo hlášeno více požárů během letošního suchého léta? Upozorňuje na 

obsazování parkovacích stání pro invalidy jinými osobami; 
npor. Mgr. Šatra – hlášení požárů ve větší míře nebylo evidováno. K problematice parkování – 

zjištěné přestupky se snaží řešit nekompromisně. Kontroly parkovacích míst 
vyhrazených pro invalidy zanesou do plánu své činnosti; 

 
 Jiné dotazy zastupitelé neměli, usnesením č. 48/2018 předloženou informativní zprávu 
vzali na vědomí jednomyslně. Ve 14:14 hodin hosté opustili jednání zastupitelstva. 
 
 
 b) KT/2 IZ – Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za          

I. pololetí roku 2018    
 
Ing. Aschenbrenner - p. Jůzek se ze zasedání zastupitelstva omluvil, protože jednotky SDH 

zasahují při likvidaci požáru ubytovny na Karlově; 
 
p. Andrlík -  oficiálně děkuje hasičům za pomoc při zajištění a organizaci slovanských 

slavností, které proběhly ve Škoda sport parku dne 8. 9. 2018; 
 
 Informativní zprávu vzali zastupitelé na vědomí usnesením č. 49/2018 jednohlasně. 
 
 
 Na zasedání ZMO P2 se dostavila paní Hana Borova, bytem Jiráskovo náměstí 34, 
Plzeň, která požádala o možnost vystoupit k problematice obnovy Jiráskova náměstí. 
V souladu s Jednacím řádem ZMO Plzeň 2 – Slovany vyzval p. starosta zastupitele, aby 
hlasovali o této možnosti. Pro udělení slova hlasovalo 24 zastupitelů, tj. všichni přítomní.  
 
pí Borova -  úvodem by chtěla poděkovat ÚMO P2 za vstřícné kroky v souvislosti 

s peticí proti kácení zeleně na Jiráskovo náměstí. Jeden velký strom má pro 
životní prostředí vyšší přínos než 6 menších stromků. Domnívá se, že je 
škoda kácet stromy proto, aby na jejich místě vznikla např. „opičí dráha“. 
Pokud stromy nejsou nemocné, a to stromy na Jiráskovo náměstí nejsou, 
plní důležitou funkci pro životní prostředí. Strom nevyroste za pár let. Mají 
úplně zaniknout postranní aleje. I to je škoda. Jsou tam stromy o průměru 14 
metrů, nelze je rychle nahradit. Občané žádají o zachování současné šíře 
parku a o vytvoření optimálních životních podmínek pro stromy, které na 
náměstí zůstanou. Budování mlatových povrchů až ke kmenům stromů za 
optimální nepovažují. Upozorňuje, že sami architekti k údržbě mlatu uvádí, 
že v době většího sucha, je vhodné mlatové plochy mírně vlhčit, aby nebyly 
prašné. Domnívá se proto, že je lepší vlhčit zeleň, než mlatové plochy. Byla 
by ráda, kdyby se tyto myšlenky při úpravách Jiráskova náměstí zohlednily; 

 
Ing. Aschenbrenner – petice na ÚMO Plzeň 2 – Slovany ještě nebyla podána. Městský obvod 

Plzeň 2 – Slovany se na úpravách Jiráskova náměstí podílí částkou 25 mil. 
Kč. Do dnešního dne už bylo vyčerpáno 7 mil. Kč, jedná se však                   
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o investiční akci města. Dovoluje si všechny přítomné pozvat na setkání 
s občany, které na Jiráskovo náměstí proběhne dne 13. 9. 2018 od 17 hodin. 
Na setkání budou přítomni i architekti, se kterými bude možné diskutovat o 
připravovaném záměru; 

 
Ve 14:22 hodin paní Borova opustila zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany.  
 
 
 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. 761 (Studie „Parkoviště P+R Světovar) – kdysi se 

uvažovalo o tom, že se v této lokalitě bude rozšiřovat stání pro tramvaje. 
Ještě to platí? 

Ing. Aschenbrenner – ne, s tímto záměrem se už nepočítá; 
 
Ing. Sova -  k usnesení RMP č. 912 (Studie rekonstrukce náměstí Milady Horákové) – 

žádá o krátké představení studie; 
Ing. Aschenbrenner – studie není na jednání k dispozici, podklady budou všem zastupitelům 

zaslány e-mailem; 
 
  Po ukončení diskuse zastupitelé materiál vzali na vědomí usnesením č. 50/2018 takto: 
pro 23, proti 0, zdrželo se 0, 1 zastupitel nehlasoval.  
 
 
 8.  TAJ/3 Novela Statutu města Plzně   
  
 Starosta MO P2 předložil návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města 
Plzně č. 8/2001 ve znění pozdějších předpisů, Statut města Plzně. Důvodem je přesunutí 
výkonu agendy obcí spočívající v zajištění pohřbu z působnosti samostatné do působnosti 
přenesené, další změny se navrhují v příloze č. 3 (trvalá správa majetku svěřeného městským 
obvodům), nezasahují však do majetku svěřeného MO Plzeň 2 - Slovany.  Projednání novely 
v Zastupitelstvu města Plzně se očekává v prosinci 2018, její účinnost pak bude k 1. 1. 2019.  
 
  K návrhu nebyly připomínky, usnesením č. 51/2018 zastupitelé jednomyslně 
souhlasili s návrhem změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, ve 
znění pozdějších předpisů, Statut města Plzně a současně jej doporučili Zastupitelstvu města 
Plzně ke schválení.   
 
 
 9. EAP/1 Návrh změny obecně závazné Vyhlášky statutárního města Plzně            

č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 

 
  Na ÚMO P2 byla dne 24. 7. 2018 doručena žádost odboru účtování a daní MMP            
o projednání návrhu změny vyhlášky č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného 
prostranství.  
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Novela vyhlášky navazuje na usnesení Rady města Plzně č. 843 ze dne 28. 6. 2018, kterým 
byly schváleny požadavky na poskytovatele carsharingu ve statutárním městě Plzni. Důvodem 
změny je doplnění definice poskytovatele služby carsharingu a osvobození uznaných 
poskytovatelů carsharingu od místního poplatku za vyhrazené parkovací místo. V současné 
době připravuje vstup na trh carsharingu společnost PMDP, a. s. Charakteristickým rysem této 
služby bude nabídka vozidel ke sdílení bez řidiče, přičemž uživatelé získají k vozidlu přístup 
pomocí chytrého registračního a rezervačního systému.  
 
Mgr. Zíka -  jsou s touto službou už nějaké zkušenosti, byla už zavedena i v jiných 

městech? 
Ing. Němec -  ano, služba již několik let funguje v Praze a v Brně; 
 
 Návrh byl předem kladně projednán ve Finančním výboru ZMO P2 a v Radě městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany. Ani zastupitelé k němu neměli další dotazy, usnesením č. 52/2018 
souhlasili se změnou obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním 
poplatku za užívání veřejného prostranství 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, zdržel se 1 zastupitel.  
 
   

 10. EAP/2 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – červen 
2018   

 
 Místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany p. Roman Andrlík předložil rozbor hospodaření 
MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – červen 2018. Příjmy za sledované období byly 
plněny na 78,34 % a výdaje čerpány na 31,67 % k rozpočtu upravenému. Čerpání na 
investičních akcích bylo pouze na 3,93 % k rozpočtu upravenému. Důvodem je skutečnost, že 
většina investičních akcí probíhá v letním období, a proto i fakturace proběhne převážně až ve 
III. čtvrtletí roku 2018.   
 
Bc. Lokajíček -  návrh byl předem souhlasně projednán ve Finančním výboru ZMO P2; 
 
 K materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 53/2018 zastupitelé schválili rozbor 
hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – červen 2018, jednohlasně.  
 
 
 11. EAP/3 Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2018   
 
 Následoval návrh souhrnného rozpočtového opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO 
Plzeň 2 – Slovany roku 2018. Na základě požadavků správců rozpočtu a přijatých podkladů 
z MMP byly zpracovány následující změny v rozpočtu MO P2 na rok 2018: 
- účelový převod z MMP s určením pro 17. MŠ Plzeň, Čapkovo nám. 4, 25. MŠ Plzeň, 

Ruská 83 a 51. MŠ Plzeň, Částkova 6, na krytí nákladů souvisejících s prodloužením 
provozní doby MŠ, v celkové výši 93 tis. Kč; 

- zvýšení provozních výdajů pro odbor sociální ve výši 20 tis. Kč – náklady na zajištění 
pohřbů osob, jejichž pozůstalost na krytí těchto nákladů nestačí; 

- zvýšení provozních výdajů pro odbor MaI ve výši 43 tis. Kč – náhrada za opravu 
oplechování atiky na 17. MŠ, Plzeň, Čapkovo nám. 4;  
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- účelová dotace z Plzeňského kraje ve výši 22 tis. Kč na věcné vybavení pro JSDH 
Koterov; 

- zvýšení provozních výdajů pro odbor MaI ve výši 1.005 tis. Kč na KD Šeříková, opravy 
MŠ a opravy ŠSP; 

- účelový převod z MŠMT ve výši 135 tis. Kč na realizaci akce „38. MŠ – šablony“; 
- neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši 987 tis. Kč na pokrytí výdajů 

souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociální práce; 
- neinvestiční účelová dotace ze státního rozpočtu ve výši 1.590 tis. Kč na pokrytí výdajů 

souvisejících se zabezpečením činností vykovávaných v oblasti sociálně právní ochrany 
dětí a mládeže; 

- převod finančních prostředků z MMP ve výši 142 tis. Kč, který bude částečně použit na 
pokrytí výdajů spojených s návrhem a registrací loga KD Šeříková a část bude 
ponechána v rezervě na odboru EaP; 

- převod finančních prostředků z MMP ve výši 1.074 tis. Kč, které budou zapojeny na 
kapitálové výdaje odboru MaI;  

 
Bc. Lokajíček -  také tento materiál projednal Finanční výbor ZMO P2 a doporučil jej 

zastupitelstvu ke schválení; 
 
 Usnesením č. 54/2018 zastupitelé všemi hlasy schválili souhrnné rozpočtové opatření    
č. 6/2018.  
 
 
 12. EAP/5 Rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2018   
 
 Následoval návrh rozpočtového opatření č. 7 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – 
Slovany roku 2018. ZMO P2 usnesením č. 20 ze dne 5. 4. 2016 schválilo blokaci finančních 
prostředků ve výši 1 mil. Kč pro odbor MaI ve FRR MO P2 na kofinancování dotovaného 
projektu „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“ a usnesením ZMO P2 č. 22 ze dne 27. 3. 
2018 bylo schváleno rozpočtové opatření, kterým byly zapojeny do rozpočtu MO finanční 
prostředky na způsobilé výdaje z dotace IROP a z dotace Plzeňského kraje, v celkové výši 
14.544 tis. Kč. Následně proběhlo zadávací řízení na výběr dodavatele stavby, kdy hodnotící 
komise podle stanovených kritérií vybrala jako nejvýhodnější nabídku uchazeče EUROVIA 
CS, a.s., Praha, s nabídkovou cenou 14.210.502,66 Kč včetně DPH. Finanční prostředky 
z dotace IROP a PK plně pokryjí celkovou výši nákladů spojených s výstavbou cyklostezky. 
Z těchto důvodů požádal odbor MaI o zrušení blokace a následné zapojení části finančních 
prostředků ve výši 767 tis. Kč do rozpočtu odboru MaI na pokrytí zvýšených provozních 
výdajů v souvislosti s prováděnou opravou in-line dráhy ve ŠSP. Zbývající část ve výši 233 tis. 
Kč bude zapojena do rozpočtu odboru EaP na poskytnutí individuálních dotací v souvislosti 
se stavebními úpravami v ul. Chrpová.  
 
 K návrhu nebyly dotazy, usnesením č. 55/2018 zastupitelé schválili zrušení blokace 
finančních prostředků ve výši 1 mil. Kč, blokovaných pro odbor MaI ve FRR MO P2, na 
kofinancování dotovaného projektu „Cyklostezka Koterov – Starý Plzenec“ a rozpočtové 
opatření č. 7 rozpočtu schváleného MO P2 roku 2018. Hlasování proběhlo takto: pro 22, proti 
0, zdrželi se 2 zastupitelé.  
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 13. MAI/1 Darování židlí, stolů a informačních panelů Tělocvičné jednotě Sokol 

Plzeň – Koterov 

 
 Místostarosta MO P2 PhDr. Jan Fluxa předložil návrh ve věci darování židlí, stolů a 
informačních panelů Tělocvičné jednotě Sokol Plzeň – Koterov. V letech 2012-2013 byl 
realizován projekt „Obnova historické části obce Plzeň – Koterov za účelem zachování 
kulturního a historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu“, spolufinancovaný 
Regionálním operačním programem Jihozápad. Součástí stavby bylo i pořízení mobiliáře – 
mobilního podia, různých směrových a informačních tabulí, laviček, interaktivní tabule, židlí 
a stolů pro vnitřní použití atd. Dne 18. 11. 2018 uplyne 5 leté období udržitelnosti, tj. doby, po 
kterou se nesmí s movitým majetkem nijak nakládat. V rámci projektu byla domluvena 
spolupráce s některými místními spolky, které pomáhaly s přípravou, realizací a propagací 
projektu. Jedním z partnerů je Tělocvičná jednota Sokol Plzeň – Koterov, se sídlem 
Koterovská název 7, Plzeň. Část věcí pořízených v rámci projektu, konkrétně 150 ks židlí, 50 
ks stolů a oboustranný informační panel, byla oficiálně na základě Smlouvy o úschově ze dne 
29. 10. 2013 uložena v sokolovně Koterov. Nyní zástupce TJ Sokol Plzeň – Koterov, pan 
František Bartovský, požádal o darování movitých věcí, které má TJ v úschově, neboť 
nedisponují finanční hotovostí, za níž by mohli pořídit nové stoly a židle pro pořádání 
kulturních akcí v sokolovně.  
 
 Komise pro nakládání s majetkem RMO P2, Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 
i Finanční výbor ZMO P2 souhlasili s darováním movitých věcí TJ Sokol Plzeň – Koterov,     
s podmínkou možnosti zapůjčení tohoto mobiliáře nebo jeho části na akce pořádané nebo 
spolupořádané MO Plzeň 2 – Slovany, která bude uvedena v darovací smlouvě. Usnesením č. 
56/2018 zastupitelé schválili uvedený záměr jednomyslně, bez rozpravy.  
 
 
14. – 18. a) TAJ/4 Projednání informativních zpráv na 24. zasedání ZMO Plzeň 2 – 

Slovany ve volebním období 2014-2018 – blok II.  
 
a) MAI/2 Akce probíhající v roce 2018 – dotace z mimorozpočtových zdrojů  
 
 K materiálu nebyly dotazy, zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí usnesením 
č. 57/2018 všemi hlasy.     
 
 
b) MAI/3 Žádost občanského sdružení Koterov o odkanalizování Koterova  
 
Ing. Aschenbrenner – žádost občanského sdružení Koterov obdrželi i zastupitelé města, ale na 

zasedání Zastupitelstva města Plzně žádná informativní zpráva předložena 
nebyla. Žádosti se zabývala Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na 
svém mimořádném jednání, kdy doporučila ZMO Plzeň 2 – Slovany přijetí 
usnesení, jehož návrh zastupitelé obdrželi „na stůl“; 

 
 K materiálu nebyly připomínky, usnesením č. 58/2018 zastupitelé jednomyslně vzali na 
vědomí žádost občanského sdružení Koterov a současně žádají Zastupitelstvo města Plzně 
- o bezodkladné dokončení přípravy investiční akce „Odkanalizování Koterova“, 
- o schválení potřebných finančních prostředků v rozpočtu města Plzně na její co 

nejrychlejší realizaci. 
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c) EAP/4 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období             

07-09/2018  
 

 K materiálu nebyly dotazy, zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí usnesením 
č. 59/2018 jednohlasně.   
 
 
d) TAJ/5 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

07-09/2018 

 
 Ani k tomuto materiálu nebyly připomínky, zastupitelé vzali informativní zprávu na 
vědomí usnesením č. 60/2018 všemi hlasy.     
 
 
e) ŽP/1 Podnět občanů z Vřesinské, Sládkovy, Palírenské a přilehlých ulic – 

žádost o pomoc při řešení jejich problémů 

 

p. Andrlík -  podnět je řešen ve spolupráci s Městskou policií, služebnou Slovany, 
součástí materiálu je i návrh odpovědi občanům; 

 
 Usnesením č. 61/2018 zastupitelé vzali předloženou informativní zprávu na vědomí 
jednohlasně.     
 
 
 19. TAJ/6 Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany v období      

od 5. 6. 2018 do 3. 9. 2018 

 
 Další materiál předložený předsedou Kontrolního výboru ZMO P2 se týkal plnění 
usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany v období od 5. 6. 2018 do 3. 9. 
2018. Ve sledovaném období bylo splněno 8 úkolů, nadále ve sledování zůstává 6 úkolů, které 
mají delší termín plnění.  
 
 K materiálu nebyly připomínky, usnesením č. 62/2018 zastupitelé předložený návrh 
vzali na vědomí jednomyslně.     
 
 
 20.  Různé 

 
Ing. Aschenbrenner – všem členům zastupitelstva děkuje za spolupráci v průběhu celého 

volebního období 2014-2018 a současně je zve na slavnostní otevření 
kulturního domu Šeříková, které proběhne dne 27. 9. 2018 od 14 hodin; 

 
Ing. Rada, RSDr. Ing. Kvit – rovněž poděkovali všem členům ZMO P2, členům Kontrolního 

výboru ZMO P2 a úředníkům ÚMO P2 za aktivní spolupráci; 
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Mgr. Zíka -  v průběhu letošního léta bylo velké suchu. Navrhuje, aby součástí obnovy 
Jiráskova náměstí bylo i zřízení nádrže na zachycování dešťové vody; 

PhDr. Fluxa -  projekt na obnovu Jiráskova náměstí zahrnuje i hospodaření s dešťovou 
vodou. O všem se bude diskutovat na jednání dne 13. 9. 2018 od 17 hodin, 
na které všechny zastupitele zve; 

 
 
 
 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. 48/2018 až 62/2018 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                                                       RSDr. Ing. Karel Kvit             
        člen ZMO Plzeň 2 - Slovany                                           člen ZMO Plzeň 2 – Slovany 

 
V Plzni dne 17. 9. 2018                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 

 


