
Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2  - Slovany dne 2. 11. 2018 

1 

 

ZÁPIS 
 

z 1. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  
ze dne 2. 11. 2018 

 
Přítomni: Roman Andrlík, Ing. Lumír Aschenbrenner, Ing. Jindřich Blažek, PhDr. Jan 

Fluxa, Ing. Tomáš Hejtmánek, Mgr. Radek Hlad, Jan Hlaváček, Martin Hrubý, 
Mgr. Pavel Janouškovec, Bc. Jan Kalián, Martin Kydlíček, Mgr. Ivan 
Maštálka, LL.M., MBA, Ing. Petr Náhlík, Ing. et Ing. Miloš Nový, Mgr. 
Stanislav Posavád, Irena Rottová, Václav Seitz, M.Sc., Bc. Filip Sequens, 
Martin Složil, Ing. František Sokol, MBA, Ing. Michal Statevský, Bc. David 
Šlouf, MBA, MUDr. Milan Štěpáník, Eva Trůková, Ladislav Uhrin, Petr 
Vileta, Marek Vojtěch; 

 
Začátek jednání: 12:00 hodin 
 
Program: 
 1.   Zahájení 
 2.   Složení slibu členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  
 3.   Stanovení ověřovatelů zápisu   
 4.   Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany a Volebního řádu  
 5.   Volba návrhové a volební komise  
 6.  TAJ/1 Volba starosty, místostarostů a ostatních členů Rady městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany  
 7.   Ustanovení o zřízení Finančního a Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - 

Slovany 
 7. a)  Volba předsedy, místopředsedů a členů Finančního výboru Zastupitelstva 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  
 8.   Rozdělení kompetencí místostarostů   
 9.  TAJ/2 Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva  
 10.   Diskuse  
 11.   Závěr  
 
 

1.  Zahájení 
 
 Ustavující  zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň  2  - Slovany zahájil ve 
12:00 hodin p. Ing. Lumír Aschenbrenner přivítáním všech přítomných. Zahájení jednání bylo 
přítomno všech 27 zastupitelů.  
Zasedání bylo svoláno dne 24. 10. 2018 a informace o konání ustavujícího zasedání byla 
téhož dne vyvěšena na úřední desce MO Plzeň 2 – Slovany, tj. 9 dní před ustavujícím 
zasedáním. Zasedání bylo tedy svoláno řádně a včas v souladu s ustanovením § 91 a 93 
zákona o obcích.  
 
Ing. Aschenbrenner – navrhl změnu programu jednání oproti zaslané pozvánce, a to: 

- bod č. 7: Ustanovení o zřízení Finančního a Kontrolního výboru 
ZMO Plzeň 2 – Slovany 

- bod č. 7 a): Volba předsedy, místopředsedů a členů Finančního 
výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany 
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Hlasování o předloženém návrhu: pro 18, proti 5, zdrželi se 2, 2 zastupitelé nehlasovali – 
upravený program jednání byl schválen 18 hlasy. 
 
 Dle zákona o obcích předsedá ustavujícímu zastupitelstvu zpravidla dosavadní starosta, 
případně nejstarší člen zastupitelstva do doby, než bude zvolen nový starosta. Ing. 
Aschenbrenner předal vedení zasedání panu MUDr. Milanu Štěpáníkovi.   
 
 
 2.   Složení slibu členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany         
  
 Následovalo složení slibu zvolených členů ZMO v souladu s § 69 zákona o obcích.     
MUDr. Štěpáník nejprve upozornil zastupitele, že odmítnutí složit slib nebo složit slib 
s výhradou má za následek ztrátu mandátu a pak přečetl znění slibu. Poté jednotliví členové 
zastupitelstva na vyzvání složili slib pronesením slova „slibuji“ a složení slibu potvrdili svým 
podpisem na připravené formuláře.  
 
 
 3.   Stanovení ověřovatelů zápisu 
 
 Dalším bodem jednání bylo stanovení ověřovatelů zápisu, kterými byli určeni p. Ing. 
František Sokol, MBA a p. Bc. David Šlouf, MBA.   
     
 
 4.   Schválení Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany a Volebního řádu  
 
 Společně s pozvánkou obdrželi všichni zastupitelé Jednací řád Zastupitelstva městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany a Volební řád pro volby konané Zastupitelstvem městského obvodu 
Plzeň 2 – Slovany.   
 
Jednací řád ZMO Plzeň 2 – Slovany 
 
Mgr. Maštálka - písemně zaslal panu starostovi návrh na změnu Jednacího řádu ZMO Plzeň 

2 – Slovany, a to § 4 odst. 15, kde navrhuje úpravu omezujících opatření 
průběhu jednání:  

  - „doba diskusního vystoupení se omezuje (maximálně však na 5 minut a 
u předkladatele 10 minut)“ 

Hlasování o protinávrhu Mgr. Maštálky: pro 1, proti 12, zdrželo se 14 – návrh nebyl přijat 
Následovalo hlasování o původně předloženém znění: pro 26, proti 0, zdrželo se 0,                  
1 zastupitel nebyl hlasování přítomen – návrh byl přijat. Jednací řád ZMO Plzeň 2 – 
Slovany byl schválen 26 hlasy.  
 
Volební řád pro volby konané Zastupitelstvem MO Plzeň 2 – Slovany 
 
Nebyly předloženy žádné návrhy na změny. Hlasování: 27, proti 0, zdrželo se 0. Volební řád 
byl schválen jednomyslně.  
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 5.   Volba návrhové a volební komise  
 
 K řádnému průběhu dalšího jednání byla ustavena komise pro úpravu návrhu usnesení, 
jejímž úkolem bylo formulovat a zachycovat usnesení k jednotlivým projednávaným bodům. 
Za členy návrhové komise byli zastupitelskými kluby navrženi:  
- pan Martin Složil (ANO 2011)    
- pan Bc. David Šlouf, MBA (ODS)  
- pan Ing. et Ing. Miloš Nový (TOP 09)  
Toto složení bylo schváleno 27 hlasy.   
 
 Následovalo stanovení volební komise pro organizaci a řádný průběh voleb v souladu     
s Volebním řádem. Jednotlivé kluby zastupitelů předložily tento návrh na složení volební 
komise: 
- pan Ing. Jindřich Blažek (ANO 2011)    
- pan Mgr. Stanislav Posavád (ČSSD)  
- pan Ing. Petr Náhlík (KDU-ČSL)  
- pan Bc. Filip Sequens (Česká pirátská strana)  
- pan Marek Vojtěch (ODS)  
Toto složení volební komise zastupitelé schválili jednomyslně.  
Volební komise ze svého středu zvolila předsedu volební komise, kterým se stal pan Ing. Petr 
Náhlík. 
 
 
6. – 8. TAJ/1 Volba starosty, místostarostů, ostatních členů Rady městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany 
    Ustanovení o zřízení Finančního a Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 –

Slovany 
    Volba předsedy, místopředsedů a členů Finančního výboru ZMO Plzeň 

2 – Slovany 
    Rozdělení kompetencí místostarostů 
  
  Průběh vlastních voleb řídil předseda volební komise p. Ing. Petr Náhlík.  
 
a) 
 Nejprve byla provedena volba starosty. Na funkci starosty kluby zastupitelů předložily 
následující návrhy: 
- klub ODS - kandidát pan Ing. Lumír Aschenbrenner, který svoji kandidaturu přijal 
Ostatní kluby zastupitelů nenavrhly žádné další kandidáty.  
 
 Všem zastupitelům byly rozdány čisté (prázdné) orazítkované hlasovací lístky, na které 
měli napsat jméno jimi voleného kandidáta a lístek vhodit do urny. Předseda volební komise 
upozornil přítomné, že jsou povinni před vložením hlasovacího lístku do volební schránky 
využít zvláštního prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Lístky se jménem 
kandidáta budou počítány jako hlasy pro kandidáta. Prázdné lístky budou počítány jako hlasy 
proti kandidátovi. Pokud člen zastupitelstva nevhodí lístek do urny, zdržel se hlasování. Ke 
zvolení starosty je nutný nadpoloviční počet hlasů z celkového počtu členů zastupitelstva, tj. 
14 hlasů pro kandidáta.  
 Po skončení hlasování provedla volební komise vyhodnocení volby. Bylo vydáno 
celkem 27 hlasovacích lístků. Z tohoto počtu bylo do urny vhozeno 19 platných hlasovacích 
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lístků a 8 hlasovacích lístků neplatných. Pro kandidáta pana Ing. Lumíra Aschenbrennera bylo 
19 platných hlasů. Nadpoloviční většinou hlasů byl starostou MO Plzeň 2 - Slovany zvolen 
pan Ing. Lumír Aschenbrenner (ODS). 
 
b) 
 Volba místostarostů městského obvodu. 
Bc. Šlouf -  pro volební období 2018-2022 navrhuje, aby proběhla volba 2 uvolněných 

místostarostů a 1 místostarosty neuvolněného pro výkon funkce;   
Hlasování o předloženém návrhu: pro 23, proti 0, zdrželi se 4 zastupitelé – návrh byl přijat.  
 
Poté bylo přistoupeno k vlastní volbě, která probíhala stejným způsobem, jako volba starosty. 
Předsedové klubů zastupitelů předložili tyto návrhy: 
- klub TOP 09 – kandidát pan PhDr. Jan Fluxa na funkci uvolněného místostarosty  
- klub ČSSD – kandidát pan Roman Andrlík na funkci uvolněného místostarosty 
- klub ODS – kandidátka paní Eva Trůková na funkce neuvolněného místostarosty 
 
 Předseda volební komise vyzval zastupitele, aby se odebrali do zvláštního prostoru 
určeného pro úpravu hlasovacích lístků, napsali jména volených kandidátů na barevně 
odlišené hlasovací lístky a poté lístky vhodili do urny. Následně volební komise vyhodnotila 
hlasovací lístky. Bylo vydáno 27 hlasovacích lístků, do urny bylo vhozeno rovněž 27 
hlasovacích lístků, z toho bylo: 
- pro kandidáta pana PhDr. Jana Fluxu 24 platných hlasů a 3 hlasy neplatné 
- pro kandidáta pana Romana Andrlíka 24 platných hlasů a 3 hlasy neplatné 
- pro kandidátku paní Evu Trůkovou 24 platných hlasů a 3 hlasy neplatné  
Nadpoloviční většinou hlasů byli uvolněnými místostarosty MO Plzeň 2 – Slovany zvoleni 
pan PhDr. Jan Fluxa (TOP 09) a pan Roman Andrlík (ČSSD), neuvolněnou 
místostarostkou MO Plzeň 2 – Slovany byla zvolena paní Eva Trůková (ODS).  
 
c) 
 Dále bylo nutné stanovit celkový počet členů Rady městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany. V zákoně č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, je stanoveno, že „radu obce 

tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady volení z řad členů 

zastupitelstva obce. Počet členů rady musí být lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, 

přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva.“ Při celkovém počtu členů 
zastupitelstva 27 může mít rada 5, 7 nebo 9 členů.  Dosavadní rada měla 7 členů, tento počet 
se osvědčil, a proto Bc. Šlouf předložil koaliční návrh, tj. 7 členů Rady městského obvodu 
Plzeň 2 – Slovany. 4 členové RMO již byli zvoleni (starosta, 2 uvolnění místostarostové a 
neuvolněná místostarostka), proto bude třeba zvolit ještě 3 další členy rady.  
Hlasování o předloženém návrhu: pro 25, proti 0, zdrželi se 2 zastupitelé – návrh byl přijat.  
 
 Poté se přistoupilo k provedení volby zbývajících tří členů Rady městského obvodu 
Plzeň 2 – Slovany. Zastupitelskými kluby byli navrženi:  
- klub ODS – kandidát pan Martin Hrubý  
- klub ODS – kandidát pan Bc. David Šlouf, MBA 
- klub KDU-ČSL – kandidát pan Mgr. Pavel Janouškovec 
Všichni navržení kandidáti svoji kandidaturu přijali.  
 

Předseda volební komise oslovil přítomné, zda navrhují tajnou volbu. Protože nikdo 
návrh na provedení tajné volby nepředložil, hlasování proběhlo aklamací takto: pro 23, proti 
0, zdrželi se 4 zastupitelé – návrh byl přijat.   
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Nadpoloviční většinou hlasů byli dalšími členy Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 
zvoleni: pan Martin Hrubý (ODS), pan Bc. David Šlouf, MBA (ODS) a pan Mgr. Pavel 
Janouškovec (KDU-ČSL).  
Poté předseda volební komise Ing. Náhlík předal slovo zpět p. starostovi. 
 
d) 
   Následně se přistoupilo k určení počtu členů zastupitelstva uvolněných pro výkon 
funkce. 
Ing. Aschenbrenner – navrhuje celkový počet uvolněných členů ZMO stanovit na 4, a to pro 

výkon funkce starosty, 2 místostarostů a předsedy Kontrolního výboru ZMO 
P2. Starosta i uvolnění místostarostové již byli zvoleni, proto žádá o 
hlasování o funkci uvolněného předsedy KV.  

Hlasování proběhlo aklamací takto: pro 27, proti 0, zdrželo se 0 – návrh byl přijat.  
 
e) 
  Ze zákona o obcích vyplývá, že vždy musí být zřízen finanční a kontrolní výbor. Ing. 
Aschenbrenner proto navrhl hlasovat o zřízení obou výborů pro volební období 2018-2022 se 
stanovením počtu jejich členů, a to: 
-  Finanční výbor ZMO Plzeň 2 – Slovany 11 členů 
-  Kontrolní výbor ZMO Plzeň 2 – Slovany 9 členů 
Hlasování: pro 27, proti 0, zdrželo se 0 – návrh byl přijat.  
 
f) 
 Volba neuvolněného předsedy, místopředsedů a dalších členů Finančního výboru ZMO 
Plzeň 2 – Slovany 
 
Následovaly návrhy předsedů zastupitelských klubů na personální složení Finančního výboru 
ZMO P2: 
-  klub KDU-ČSL -  neuvolněný předseda pan Mgr. Pavel Janouškovec 
-  klub ODS - členové: paní Irena Rottová, pan Bc. Jan Kalián, pan Václav 

Václavík, pan Martin Hrubý 
-  klub ANO 2011  -  neuvolněný místopředseda pan Ing. Milan Štěpáník 
    - členové: pan Ing. Tomáš Hejtmánek, pan Ing. Michal Statevský 
-  klub TOP 09 - neuvolněný místopředseda pan Ing. et Ing. Miloš Nový 
-  klub ČSSD - člen pan Bc. Vlastimil Lokajíček 
-  klub České pirátské strany – neuvolněný místopředseda pan Petr Vileta 
 
Bc. Šlouf –  není stanoven počet místopředsedů Finančního výboru. Za klub ODS 

navrhuje 3 místopředsedy; 
Hlasování o návrhu: pro 27, proti 0, zdrželo se 0 – návrh byl přijat. 
 
Poté proběhlo hlasování o výše uvedených návrzích na personální složení Finančního výboru 
ZMO P2: pro 26, proti 0, zdržel se 1 zastupitel – návrh byl přijat.    
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g) 
 Rozdělení kompetencí místostarostů  
 
  Ing. Aschenbrenner seznámil přítomné s návrhem rozdělení kompetencí místostarostů 
ve volebním období 2018-2022.  
Uvolněný místostarosta pan PhDr. Jan Fluxa 
-  oblast majetku a investic 
-  oblast územního rozvoje a dopravy  
 
Uvolněný místostarosta pan Roman Andrlík 
-  oblast ekonomická  
-  oblast životního prostředí 
 
Neuvolněná místostarostka paní Eva Trůková  
-  oblast sociální a oblast školství 
-  činnost komisí RMO  
 
 Dále byl předložen návrh na pořadí místostarostů při zastupování starosty MO 
Plzeň 2 – Slovany v době jeho nepřítomnosti: 
1. místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany pan PhDr. Jana Fluxa 
2. místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany pan Roman Andrlík 
3. místostarostka MO Plzeň 2 – Slovany paní Eva Trůková 
 
Následovalo hlasování o předložených návrzích, tj. rozdělení kompetencí místostarostů a 
pořadí při zastupování. Hlasování: pro 27, proti 0, zdrželo se 0 – návrh byl přijat.  
 
 Poté Ing. Aschenbrenner požádal zastupitele o hlasování o souhrnném usnesení 
k projednaným záležitostem obsažených v materiálu TAJ/1. Hlasování: pro 27, proti 0, 
zdrželo se 0. Usnesení č. 63/2018 bylo přijato jednomyslně. 
 
 
 9.  TAJ/2 Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva  
 
 Dalším bodem jednání bylo stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněným 
členům ZMO Plzeň 2 – Slovany, stanovení peněžitých plnění poskytovaných fyzickým 
osobám, které nejsou členy ZMO Plzeň 2 – Slovany, za výkon funkce členů výborů a komisí 
městského obvodu. Výše měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva za výkon 
funkce místostarosty, člena rady, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena 
komise a člena zastupitelstva bez dalších funkcí se stanoví v souladu se zákonem č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění a dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů.  
 
 K předloženému návrhu zastupitelé neměli dotazy, usnesením č. 64/2018 jej schválili 
všemi hlasy.  
 
 
 10.   Diskuse   
 
Ing. Aschenbrenner - požádal tajemnici ÚMO Plzeň 2 – Slovany o představení vedoucích 

odborů ÚMO P2; 
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Ing. Müllerová -  krátce představila jednotlivé vedoucí odborů a informovala zastupitele, že ze 
zasedání zastupitelstva bude vždy pořizován zvukový a kamerový přenos, 
který lze sledovat on-line na našem webu. Záznam je pak dostupný na webu 
až do dalšího zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany. Z dnešního ustavujícího 
zasedání byl pořizován pouze záznam zvukový; 

 
Ing. Aschenbrenner – vždy v pátek v týdnu předcházejícímu zasedání ZMO P2 se budou 

konat pravidelná setkání s předsedy zastupitelských klubů. Předsedům klubů 
budou v předstihu rozeslány pozvánky;   

 
 
 11.   Závěr  
 
 Vzhledem k tomu, že do diskuse již nebyly žádné podněty, Ing. Aschenbrenner 
poděkoval všem zastupitelům za vstřícné jednání a zasedání ukončil v 13:25 hodin.  
 
 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 63/2018 a 64/2018 a dále jmenovitý přehled 
hlasování členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany k jednotlivým bodům 
jednání. 
 
 
 
 
 
…………………………………………                      ……………………………………. 
          Ing. Lumír Aschenbrenner                                              PhDr. Jan Fluxa                                                    
    starosta MO Plzeň 2 – Slovany                              místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany 
 
Ověřili: 
 
 
 
 
 
…………………………………………                      ……………………………………. 
              Ing. František Sokol, MBA                                       Bc. David Šlouf, MBA                                                 
         člen ZMO Plzeň 2 – Slovany                                    člen ZMO Plzeň 2 - Slovany 
 
V Plzni dne 7. 11. 2018                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 
 


