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ZÁPIS 
 

ze 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 

2018-2022 ze dne 26. 3. 2019 
 

Přítomni: Roman Andrlík, Ing. Lumír Aschenbrenner, 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, Mgr. Bc. Jakub Šauer, Bc. David Šlouf, 

MBA, MUDr. Milan Štěpáník, Eva Trůková, Ladislav Uhrin, Petr Vileta, 

Marek Vojtěch; 

 

Omluveni: - 

 

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 4. zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2018-2022 – 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 2018 

 6. KT/1 IZ – Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za rok 

2018 

 7. TAJ/2 Zpráva o činnosti orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany   

 8. EAP/2 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2018 

 9. EAP/1 Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2019   

 10. EAP/3 Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2018, k. 1. 1. 2019, rozpočet účelových fondů na rok 2019 a rozpočtové 

opatření č. 4 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2019   

 11. EAP/4 Změna vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2017, o stanovení koeficientu 

pro výpočet daně z nemovitých věcí a vyhlášky statutárního města Plzně č. 

2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství  

 12. TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 4. zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2018-2022 – blok II.  
 13. MAI/1 IZ – Dosavadní postup při přípravě rozšíření hasičské zbrojnice v Koterově   

 13. a) MAI/2 IZ – Dotaz paní Vávrové na chybějící chodník v ulici Na Výsluní 

 14. EAP/5 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

02-03/2019  

 15. TAJ/4 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období        

02-03/2019  

 16. TAJ/5 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 

– Slovany v období od 17. 1. 2019 do 13. 3. 2019 
 17.  Různé 
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1. – 3.  Zahájení a schválení programu jednání, volba návrhové komise, 

stanovení ověřovatelů zápisu 

 

 4. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období  

2018-2022 zahájil a jeho průběh řídil starosta MO Plzeň 2 – Slovany Ing. Lumír 

Aschenbrenner. Přivítal přítomné, konstatoval, že na začátku jednání je přítomno 27 členů 

zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné. 

 

 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“, poté byl upravený 

program jednání schválen 26 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval. 
 

 Za členy návrhové komise pan starosta navrhl: p. Martina Složila, Bc. Davida Šloufa, 

MBA a Ing. et Ing. Miloše Nového. Návrh byl přijat 27 hlasy, tj. všemi přítomnými.  

 

 Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. František Sokol, MBA a Mgr. Ivan Maštálka, 

LL.M., MBA, kteří byli schváleni rovněž 27 hlasy. 

 

 

4. – 6. TAJ/1  Projednání informativních zpráv na 4. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

ve volebním období 2018-2022 – 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. Ladislav Bečvář), velitel 

Policie ČR, obvodního oddělení Plzeň 2 – npor. Bc. Jan Špiroch a velitel jednotek SDH v MO 

Plzeň 2 - Slovany – p. Petr Jůzek. Hosté ústně informovali o činnosti uvedených složek za 

uplynulé období a poté 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 

2018 

 

Bc. Bečvář –  v poslední době se strážníci zaměřili na dopravní přestupky v Jasmínové 

ulici, velké problémy jsou s parkováním na Slovanské tř. a zejména             

o víkendech pak v místě konání trhů, tj. ulice Mezi Stadiony, Lobezská a 

okolí. Na úseku veřejného pořádku byl problematickým místem zejména 

Petrohrad, kde docházelo k rušení nočního klidu, znečišťování veřejného 

prostranství a k zakládání skládek. V souvislosti s rekonstrukcí hlavního 

nádraží ČD vymizel problém s bezdomovci a dalšími nepřizpůsobivými 

občany. Lokalita hlavního nádraží již patří pod služebnu MP – střed, ne na 

Slovany. Strážníci se dále zabývají stížnostmi občanů, které vyžadují 

dlouhodobější kontrolu – odkládání odpadů ve vnitrobloku za Hospicem sv. 

Lazara, průjezd nákladních automobilů na Slovanské tř., výskyt vraků v MO; 

 

npor. Bc. Špiroch – za rok 2018 bylo registrováno celkem 860 trestných činů, z tohoto bylo 

objasněno 313 trestných činů, což představuje 36,40 %. Převážná část se 

odehrávala ve středu Slovan a ve starší zástavbě. Bylo registrováno 5 míst, 

kde docházelo k prodeji omamných látek. Navýšil se počet pracovníků 

z ciziny, ubytovny jsou plné, s tím souvisí nárůst rušení veřejného pořádku. 

Např. v ubytovně v Zahradní ulici, kde bydlí i sociálně slabší občané, často 
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dochází ke krádežím, denně se jedná o 2-3 trestné činy. Personální stav 

oddělení – situace se nezlepšuje, v současné době mají podstav 8 policistů, 

do konce roku je přislíbeno doplnění 3 policistů. Navrhuje další navýšení 

stavu; 

 

Ing. et Ing. Nový – byl s policií konzultován úsek pro měření rychlosti v Koterově? 

Bc. Bečvář -  tato záležitost šla mimo naši služebnu, věc ověří a bude pana zastupitele 

informovat;  
 

 K materiálu nebyly další dotazy, zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí 

usnesením č. 12/2019 jednomyslně. Oba velitelé z jednání odešli ve 14:11 hodin.      

 

 

b) KT/1 Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za rok 2018  

 

p. Jůzek –  v poslední době se věnují na žádost Komise pro bezpečnost sestavení 

koncepce udržitelnosti mladé generace u JSDH na Slovanech. Dobrovolní 

hasiči v uplynulém období zasahovali u mnoha událostí, ke kterým došlo 

v souvislosti s vichřicí - polámané větve, stržené střechy, převrácené 

mobilní stání pro koně v Koterově.  V souvislosti s jarním obdobím dochází 

k vypalování trávy na zahrádkách. V areálu bývalých kasáren na Slovanech 

vznikl rozsáhlý požár, při kterém zasahovali i profesionální hasiči. Příčinou 

bylo pálení kabelů bezdomovci. Další požár vznikl v ulici Strmá, kde došlo 

k vyhoření sklepních prostor v rodinném domě; 
 

 K tomuto materiálu nebyly připomínky, zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí 

usnesením č. 13/2019 26 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval. Pan Jůzek z jednání odešel ve 14:15 

hodin.       

 

 

 7. TAJ/2  Zpráva o činnosti orgánů města Plzně od posledního zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany   
 

  Starosta MO P2 informoval přítomné o činnosti orgánů města Plzně od posledního 

zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany. Zastupitelé písemně obdrželi přehled vybraných usnesení 

RMP a ZMP.   

 

  K materiálu nebyly připomínky, zastupitelé jej vzali na vědomí usnesením č. 14/2019 

všemi hlasy.    

 

 

 8. EAP/2 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2018   
  

 Místostarosta MO P2 p. Roman Andrlík předložil dokumentaci k dílčímu závěrečnému 

účtu MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2018 a dokumentaci k účetní závěrce MO P2 za rok 2018. 

Zůstatek hospodaření městského obvodu po provedení operací v rámci finančního vypořádání 

za rok 2018 činí 12.755.815,40 Kč. Zastupitelé „na stůl“ obdrželi závěrečnou zprávu o 

výsledku přezkoumání hospodaření města za uplynulý kalendářní rok v rozsahu obsahující 

údaje vztahující se k hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany. Zprávu zpracovala auditorská 

společnost HZ Brno spol. s r.o., Minská 160/102, Žabovřesky, 616 00 Brno. V závěru zprávy 
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je konstatováno, že při přezkoumání hospodaření statutárního města Plzeň za rok 2018 nebyly 

zjištěny žádné chyby a nedostatky a nebyla zjištěna žádná rizika, která mohou mít negativní 

dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.   

 

Mgr. Janouškovec – materiál byl předem projednán ve Finančním výboru ZMO P2, který jej 

doporučil zastupitelstvu ke schválení; 

 

Ing. Náhlík -  v přehledu dotací za rok 2018 je uvedeno, že čerpání dotace nebylo dvěma 

příjemci uskutečněno. Vracejí se prostředky zpět do rozpočtu? 

Ing. Němec -  ano, nevyčerpané finanční prostředky se vracejí zpět do rozpočtu;  

 

 Návrh byl předem kladně projednán v radě městského obvodu. Zastupitelé k němu 

neměli jiné dotazy, usnesením č. 15/2019 schválili dílčí závěrečný účet MO P2 – Slovany za 

rok 2018, účetní závěrku MO, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání 

obce za rok 2018 a provedení operací finančního vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany za 

minulý rok. Usnesení bylo přijato takto: pro 26, proti 0, zdrželo se 0, 1 zastupitel nehlasoval.    

 

 

 9.  EAP/1 Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2019   
  

 Následoval návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – 

Slovany roku 2019. Jednalo se o: 

- účelový převod finančních prostředků z rozpočtu OŠMT MMP ve výši 191 tis. Kč na 

krytí nákladů souvisejících s prodloužením provozní doby od 16:00 hod. do 16:30 hod. 

s určením pro 17. MŠ Plzeň, Čapkovo nám. 4 (51 tis. Kč), 25. MŠ Plzeň, Ruská 83    

(66 tis. Kč) a 51. MŠ Plzeň, Částkova 6 (74 tis. Kč),  

- zapojení finančních prostředků ve výši 298 tis. Kč na provozní výdaje jeslí při 21. MŠ 

Plzeň, Na Celchu 33, 

- zapojení finančního příspěvku na výkon státní správy ve výši 262 tis. Kč na zdravotní 

personál v jeslích při 21. MŠ Plzeň, Na Celchu 33, 

- účelový převod finančních prostředků ve výši 76 tis. Kč do rozpočtu MMP s určením 

pro SITmP na krytí nákladů souvisejících s vedením mzdového účetnictví pro 25. MŠ 

Plzeň, Ruská 83 a 51. MŠ Plzeň, Částkova 6; 

 

Mgr. Janouškovec – také tento materiál byl kladně projednán ve Finančním výboru ZMO P2 

dne 6. 3. 2019; 

 

 

 Provedením rozpočtového opatření budou příjmy a výdaje MO P2 v souladu 

s potřebami jednotlivých správců rozpočtové skladby. Usnesením č. 16/2019 zastupitelé 

schválili rozpočtové opatření č. 3/2019 dle předloženého návrhu 26 hlasy, 1 zastupitel se 

hlasování zdržel.   
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 10. EAP/3 Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2018, k 1. 1. 2019, rozpočet účelových fondů na rok 2019 a 

rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2019 
 

 Místostarosta MO P2 p. Roman Andrlík předložil materiál ve věci 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 2019 činí 3.764 tis. Kč. Rozpočet Fondu 

rezerv a rozvoje je pro letošní rok ve výši 23.051 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity 

např. na provozní výdaje mateřských škol, provozní výdaje kanceláře tajemníka (např. opravu 

a čištění pomníků, výročí 100 let Sokola Hradiště), péči o stromy, revitalizaci Škoda sport 

parku, další investice na Božkovském ostrově, zateplení 51. MŠ Plzeň, Částkova 6 a 

zpracování projektových dokumentací na investiční akce (např. HZ Koterov, Malostranská 

jezírka, obytná zóna Bručná). Finanční prostředky budou zapojeny rozpočtovým opatřením č. 

4/2019. 

 

Mgr. Janouškovec – Finanční výbor ZMO P2 tento materiál rovněž doporučil zastupitelstvu 

ke schválení;  

 

 Návrh kladně projednala také Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Zastupitelé 

k němu neměli připomínky a usnesení č. 17/2019 v této záležitosti přijali jednomyslně.   

 

 

 11. EAP/4 Změna vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2017, o stanovení 

koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí a vyhlášky statutárního 

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

prostranství  

 

 Následoval návrh předložený starostou MO Plzeň 2 – Slovany, který se týkal požadavku 

Odboru účtování a daní MMP na projednání návrhu změny vyhlášky statutárního města Plzně 

č. 4/2017, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí a č. 2/2004, o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství. Důvodem je pravidelná aktualizace ve vazbě na 

stanovená kritéria. Na území města Plzně byly stanoveny tyto koeficienty:  

- 4,5 – území lze připojit na vodovod a kanalizaci přímo napojenou na městskou síť  

- 3,5 – území lze připojit buď na vodovod nebo kanalizaci přímo napojenou na městskou 

síť 

- 2,5 – území nemá možnost se připojit na vodovod ani kanalizaci přímo napojenou na 

městskou síť 

- 1,6 – území nemá možnost se připojit na vodovod ani kanalizaci přímo napojenou na 

městskou síť a je zasaženo aktivní zónou záplavového území  

 

Na území MO Plzeň 2 – Slovany k žádným změnám ve stanovení koeficientu pro výpočet 

daně z nemovitých věcí v navrhovaném znění vyhlášky nedochází. Změny se týkají MO Plzeň 

1 (k. ú. Bolevec), MO Plzeň 3 (k. ú. Valcha) a MO Plzeň 8 – Černice (k. ú. Černice).  

 

 Materiál byl předem kladně projednán ve Finančním výboru ZMO P2 a v radě 

městského obvodu. Usnesením č. 18/2019 zastupitelé jednomyslně souhlasili s návrhem 

vyhlášky statutárního města Plzně č. …/2019, kterou se mění vyhláška statutárního města 

Plzně č. 4/2017, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí a o změně 
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vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství, ve znění vyhlášek statutárního města Plzně č. 7/2004, 10/2005, 16/2005, 9/2006, 

8/2010, 4/2011, 1/2012, 8/2012, 8/2013 a 6/2016, s účinností od 1. 1. 2020. 

 

 

12. – 15. TAJ/3  Projednání informativních zpráv na 4. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

ve volebním období 2018-2022 – blok II. 
 

 

a) MAI/1 Dosavadní postup při přípravě rozšíření hasičské zbrojnice v Koterově  

 

PhDr. Fluxa -  poslední jednání v této věci proběhlo dne 25. 3. 2019 za účasti zástupců 

Národního památkového ústavu, odboru památkové péče MMP a velitele 

jednotek SDH v MO Plzeň 2 – Slovany p. Jůzka. Došlo k určitému posunu 

ohledně hledání kompromisního řešení, projekt bude proto ve spolupráci 

s památkáři a hasiči upraven a následně opět projednán; 

 

Mgr. Maštálka – byl se na místě podívat osobně a pořídil obrazovou dokumentaci, která 

v předložené zprávě chybí. Aktuální problém vidí hlavně v okolních 

nemovitostech, ze kterých odpadávají části střešní krytiny. Předpokládá, že 

stavební úřad věc může řešit v rámci přenesené působnosti. Podmínky pro 

nařízení zabezpečovacích prací jsou dle jeho názoru splněny, je třeba podat 

stavebnímu úřadu příslušný podnět; 

PhDr. Fluxa – osobně byl rovněž na místě i se zástupci stavebního úřadu a paní tajemnicí. 

Stavební úřad podnět již obdržel;  

Ing. Kolafa –  stavební úřad zná situaci na místě a postupně ji řeší. Čekali ještě na jednání 

s památkáři. Nyní jsou připraveni podle příslušných ustanovení stavebního 

zákona situaci řešit; 

 

 Po ukončení diskuse zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí usnesením č. 

19/2019 jednomyslně.      

 

 

b) MAI/2 Dotaz paní Vávrové na chybějící chodník v ulici Na Výsluní   

 

PhDr. Fluxa -  podnět paní Vávrové byl adresován všem zastupitelům, proto byla 

předložena informativní zpráva formou „na stůl“. Její součástí je i návrh 

odpovědi paní Vávrové;  

 

Ing. Náhlík -  je ještě šance dostat vybudování chodníků do rozpočtu odboru investic 

v rámci přebytku hospodaření? 

PhDr. Fluxa -  bude navrhovat, aby zpracování příslušné projektové dokumentace bylo 

zařazeno do aktualizovaného plánu investic MO Plzeň 2 – Slovany. Již nyní 

je v plánu zařazena cca polovina Bručné, proto se domnívá, že i tato akce 

půjde do plánu doplnit; 

 

 Usnesení č. 20/2019 v této věci zastupitelé přijali všemi hlasy.  
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c) EAP/5 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období             

02-03/2019 
 

 K materiálu nebyly připomínky, zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí 

usnesením č. 21/2019 jednohlasně.       

 

 

d) TAJ/4 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

02-03/2019  

 

 Usnesením č. 22/2019 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí jednomyslně, 

bez rozpravy.  

 

 

 16. TAJ/5 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany od 17. 1. 2019 do 13. 3. 2019 

 

 Předseda Kontrolního výboru ZMO P2 seznámil přítomné s plněním usnesení 

zastupitelstva v období od 17. 1. 2019 do 13. 3. 2019. Splněny byly celkem 4 úkoly, 5 úkolů 

zůstává nadále ve sledování z důvodu delšího termínu plnění.  

 

 Návrh byl předem kladně projednán Kontrolním výborem ZMO P2, ani zastupitelé 

k němu neměli připomínky a usnesení č. 23/2019 v této záležitosti přijali 25 hlasy,                 

2 zastupitelé nehlasovali.  

 

 

 17.  Různé 

 

Ing. Aschenbrenner – v termínu 23. a 24. 5. 2019 se bude konat výjezdní seminář 

Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany s tím, že místo konání 

bude ještě upřesněno. Zastupitelé obdrželi dotazník týkající se organizace 

semináře, je třeba, aby jej po vyplnění obratem doručili do sekretariátu 

ÚMO P2;  

 

Bc. Sequens –  upozorňuje, že je třeba opravit hodiny na budově úřadu (při nasvícení je 

vidět pouze kyvadlo, ale ne ciferník a z různých stran hodiny ukazují různý 

čas). Další podnět se týká prostoru u stromu Olgy Havlové, který byl 

vysazen 18. 4. 2018 – prostor „srdce“ se začíná propadat;  

Ing. Aschenbrenner – oprava hodin bude zajištěna, ale jejich nasvícení je pořád stejné, nesvítí 

méně. Pokud jde o prostor u stromu Olgy Havlové, jeho opravu zajistí odbor 

MaI, který tyto práce původně zadával;   

 

 

 

 

 

 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto p. starosta poděkoval všem přítomným za 

účast a ve 14:45 hodin zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ukončil.  
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 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 12/2019 až 23/2019 a dále jmenovitý přehled 

hlasování členů Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany o jednotlivých 

usneseních. 

 

 

 

 

 

…………………………………………                      ……………………………………. 

          Ing. Lumír Aschenbrenner                                                 PhDr. Jan Fluxa                                                   

    starosta MO Plzeň 2 – Slovany                               místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany 

 

Ověřili: 

 

 

 

 

 

…………………………………………                      ……………………………………. 

        Ing. František Sokol, MBA                                     Mgr. Ivan Maštálka, LL.M., MBA                  
        člen ZMO Plzeň 2 - Slovany                                           člen ZMO Plzeň 2 – Slovany 
 

V Plzni dne 1. 4. 2019                                                                                                        

Zpracovala: Jana Rusinová 

 
 

 


