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ZÁPIS 
 

z 6. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 

2018-2022 ze dne 18. 6. 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, Václav Seitz, M.Sc., Bc. Filip 

Sequens, 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: Mgr. Stanislav Posavád, Irena Rottová, Martin Složil; 

 

Začátek jednání: 14:00 hodin 
 

Program: 

 1.   Zahájení a schválení programu jednání 
 2.  Volba návrhové komise 
 3.  Stanovení ověřovatelů zápisu   

 4.  Ústní informace hostů, tj. zástupce velitele Městské policie Plzeň – služebny 

Slovany, velitele Policie ČR – obvodního oddělení Plzeň 2 a velitele 

jednotek SDH v MO Plzeň 2 – Slovany, o činnosti na svých úsecích 

 5. TAJ/1 Činnost orgánů města Plzně od posledního řádného zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  

 6. EAP/1 Návrh změny vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství  

 7. EAP/3 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – březen 2019    

 8. EAP/2 Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2019 

 9. EAP/4 Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany    
 10. KT/1 Darování hrobového zařízení na hřbitově ve Dnešicích fyzické osobě    

 11. TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 6. zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2018-2022   
 12. EAP/5 IZ – Dotace projednané a schválené Radou městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany   

 13.  MAI/1 IZ – Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany od počátku 

roku 2019, včetně investic v budovách MŠ 

 14. EAP/6 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

04-06/2019  

 15. TAJ/3 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období        

04-06/2019  

 16. TAJ/4 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 

– Slovany od 14. 3. 2019 do 15. 5. 2019 

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

stanovení ověřovatelů zápisu 
 

 6. 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 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: Ing. et Ing. Miloše Nového, Bc. Davida 

Šloufa, MBA a MUDr. Milana Štěpáníka. Návrh byl přijat 23 hlasy, tj. všemi přítomnými.  

 

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

LL.M., MBA, kteří byli schváleni rovněž 23 hlasy. 

 

 

 4.     Ústní informace hostů, tj. zástupce velitele Městské policie Plzeň – 

služebny Slovany, velitele Policie ČR – obvodního oddělení Plzeň 2 a 

velitele jednotek SDH v MO Plzeň 2 – Slovany, o činnosti na svých 

úsecích  
 

 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.   

 

Bc. Bečvář –  za poslední tři měsíce evidují velké množství různých přestupků, zejména 

v oblasti dopravy – špatné parkování a stání vozidel v křižovatkách. Dále 

řeší přestupky na úseku veřejného pořádku – rušení nočního klidu, 

znečišťování veřejného prostranství, parkování na zeleni. Zaevidovali cca 

400 různých událostí, např. závady na dopravním značení, veřejném 

osvětlení, městském mobiliáři. Strážníci rovněž asistovali při kulturních a 

sportovních akcích na TJ Lokomotiva a v KD Šeříková, účastnili se 

květnových oslav svobody, zajišťovali pořádek při volbách do Evropského 

parlamentu a spolupracovali na akci „Jehla“, která zahrnuje kontrolu a úklid 

injekčních stříkaček na veřejných prostranstvích; 

 

npor. Bc. Špiroch – do současné doby registrují 442 trestných činů, objasněnost je 31 %, často 

řeší vloupání do sklepních prostor domů, např. v Blatenské a Spojovací ulici. 

Proběhla kontrola zaměřená na pěstování marihuany a prodej pervitinu. 

 Upozorňuje na složitou dopravní situaci na Slovanské třídě, kde probíhá 

rekonstrukce. Vzhledem k dopravním komplikacím a uzavírkám po celé 

Plzni, dochází k nárůstu dopravy a tím i ke zvýšení nehodovosti na 

Slovanech. Doporučuje proto všem apelovat na dodržování dopravních 

předpisů a bezpečné parkování; 

 

Ve 14:06 hodin přišel p. Hlaváček, přítomno 24 zastupitelů.  
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p. Jůzek –  v poslední době se účastnili u zásahů typu likvidace obtížného hmyzu, 

požáry. Asistovali rovněž při likvidaci letecké pumy u atletického stadionu 

ve Skvrňanech. Dále spolupracovali při oslavách výročí TJ Sokol v Hradišti 

a Koterově a při dalších kulturních akcích. V této souvislosti doporučuje 

zajistit údržbu stanů a párty setů, které jsou ve vlastnictví MO P2.  

 Stav budov hasičských zbrojnic je beze změny, v Hradišti je třeba obnovit 

podlahu v garáži, u HZ v Koterově je stále problém s padající střešní 

krytinou ze sousední nemovitosti; 

Ing. Aschenbrenner – s panem velitelem má v nejbližší době domluvenou osobní schůzku, při 

které se na uvedené problémy zaměří; 

 

 Zastupitelé k předneseným informacím neměli dotazy, hosté z jednání odešli ve 14:12 

hodin. Usnesením č. 25/2019 zastupitelé vzali přednesené informace na vědomí jednomyslně.        

 

 

 5. TAJ/1  Zpráva o činnosti orgánů města Plzně od posledního řádného zasedání 

Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany   
 

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

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

usnesení RMP a ZMP.   

 

p. Vileta -  21. ZŠ, Slovanská alej, dosud není bezbariérová, chybí výtah. Uvažuje se do 

budoucna o řešení, které by škole pomohlo, bude např. vypracován projekt? 

Ing. Aschenbrenner – zřizovatelem základních škol je město Plzeň, ne městský obvod. 

Informaci ověří u ředitele 21. ZŠ, se kterým bude mít v příštím týdnu 

jednání;  

 

  K materiálu nebyly připomínky, zastupitelé jej vzali na vědomí usnesením č. 26/2019 

všemi hlasy.    

 

 

 6. EAP/1 Návrh změny vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním 

poplatku za užívání veřejného prostranství 
  

 Starosta MO Plzeň 2 – Slovany obdržel žádost vedoucí odboru účtování a daní MMP o 

projednání návrhu změny vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za 

užívání veřejného prostranství. Důvodem změny vyhlášky, včetně její Přílohy č. 1, je zajištění 

přímého odkazu na nařízení statutárního města Plzně o vymezení oblastí města, ve kterých lze 

místní komunikaci užít za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy „Parkovací řád“ tak, 

aby město nemuselo po každé úpravě „Parkovacího řádu“ současně novelizovat i Přílohu č. 1 

k vyhlášce, která obsahuje seznamy vymezených území dle jednotlivých městských obvodů. 

Označení místních komunikací v nařízení „Parkovací řád“ má přímou souvislost k výši 

místního poplatku za užívání veřejného prostranství za účelem vyhrazení trvalého 

parkovacího místa pro osobní a nákladní automobily s užitečnou nosností do 1,5 t. 

 Nově bude v Příloze č. 1 zachováno pouze území městské památkové rezervace – 

historické jádro města. Příloha č. 2 bude obsahovat seznam vymezených území MO Plzeň 1 – 

10. Náš městský obvod podal podnět k aktualizaci vymezených území veřejného prostranství 

na území MO Plzeň 2 – Slovany. 
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 Předložený materiál obsahoval: 

- návrh změnové vyhlášky 

- neoficiální úplné znění vyhlášky č. 2/2004, o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství 

- návrh aktualizace Přílohy č. 2 v části „Vymezená území MO Plzeň 2 – Slovany – 

Ostatní plocha dle parcelních čísel a k. ú.“ 

- přehled změn v aktualizované Příloze č. 2, tj. novou i vyjmutou plochu dle parcelních 

čísel a k. ú.  

- usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany č. 24/2018 ze dne 27. 3. 2018 – Generel dopravy 

v klidu města Plzně – aktualizace 2017 

 

 Na zasedání byli přizváni: Ing. Taťána Vítová (vedoucí Odboru účtování a daní MMP) a 

JUDr. Roman Kočí, MBA, M.Sc. (vedoucí Odboru dopravy MMP), kteří problematiku 

podrobněji vysvětlili a odpověděli na dotazy.  

 

Ing. Aschenbrenner – na poradě předsedů zastupitelských klubů zazněl podnět Mgr. 

Janouškovce na úpravu znění předkládané vyhlášky, a to do Čl. 7 

„Osvobození a úlevy“ doplnit nový bod, kterým by zahrnoval osvobození 

od poplatku pro služební vozidla sociálních a zdravotních služeb; 

 

Ing. Vítová -  na území města Plzně působí velmi mnoho poskytovatelů zdravotních 

služeb, a to soukromých i státních. Proto by úpravu nedoporučila. V případě 

poskytovatelů sociálních služeb se i město podílí na jejich financování, a 

proto by úprava měla svoji logiku. Bylo by vhodné doplnit osvobození od 

poplatku pro místo,  které slouží k samotné provozní činnosti organizace. Ve 

stávající vyhlášce už máme nižší taxu pro Diecézní charitu a Domov sv. 

Alžběty. 

  Závěrem: u zdravotních služeb, kde se město nepodílí na financování 

systému, by osvobození nedoporučila. U sociálních služeb, kde se město na 

jejich financování podílí, by to bylo možné. Doporučuje ale osvobození 

upřesnit na místo, kde má organizace sídlo; 

 

p. Vileta -  návrhu rozumí v tom smyslu, že např. zdravotní sestra bude objíždět klienty, 

vozit jim léky a nikde nebude platit parkovné. Pokud by sestra měla platit 

parkovné u každého subjektu, organizaci by se zvyšovaly náklady a jistě by 

požádala o navýšení dotace; 

JUDr. Kočí -  předložený návrh se týká vyhrazeného parkovacího místa, které bude 

označeno SPZ a vodorovným dopravním značením. Věc, o které hovořil pan 

zastupitel, je něco jiného. Pokud chceme odpustit poplatek za parkování, 

musíme změnit parkovací řád. Obsluha občanů většinou spočívá v režimu 

zastavení vozidla, ne přímo parkování. Pokud bychom vyhradili takové 

parkovací stání, tak už na tom místě nemůže nikdo trvale zastavit a stát. Tím 

by město přišlo o několik set parkovacích míst; 

 

Bc. Šlouf -  tato problematika se intenzivně řeší na městě. Návrh Mgr. Janouškovce 

spočíval v tom, že pokud sociální pracovník přijede ke klientovi a je tam 

modrá zóna, tak aby v místě nemusel platit. Žádá o přestávku na poradu 

předsedů klubů; 

Ing. Aschenbrenner – protože do rozpravy byli ještě přihlášeni p. Vileta a Ing. Náhlík, dává 

jim slovo; 
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p. Vileta -  je možné umístit dodatkovou tabulku na vyhrazené parkovací místo 

s omezenou dobou parkování? 

JUDr. Kočí -  ano, možné to je. Provozovatelé služeb však většinou požadují úlevu na 

stálo, bez omezení; 

Ing. Náhlík -  jedná se o vyhrazené parkovací místo, které je zpoplatněné pro právnické 

osoby. Sociální organizace tam již dnes parkují; 

 

Následovala krátká přestávka na poradu předsedů zastupitelských klubů. 

Po přestávce: 

 

Ing. Aschenbrenner – Mgr. Janouškovec sdělil, že svůj návrh na doplnění nového bodu do Čl. 

7 vyhlášky stahuje; 

Bc. Šlouf -  nikdo z předsedů klubů není proti návrhu Mgr. Janouškovce, ale je třeba říci, 

že se jedná o záležitost celého města. Jedna věc je krátkodobé parkování 

sociálního pracovníka, druhá věc je skutečnost, že před vlastním sociálním 

zařízením stojí vozidla třeba celý den. Dohoda, která vzešla z porady 

předsedů zastupitelských klubů, zní: O návrhu se bude dále intenzivně 

jednat, vyhláška bude předložena v orgánech města Plzně na podzim t.r. Pro 

dnešek navrhuje odhlasovat původní návrh, který byl zastupitelům odeslán; 

Ing. Sokol -  s názorem Bc. Šloufa souhlasí, je třeba jasně definovat skupinu služeb, které 

by se návrh na osvobození od poplatku za parkování týkal; 

 

 Materiál byl předem projednán ve Finančním výboru ZMO P2 a v Radě městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany. Usnesením č. 27/2019 zastupitelé jednomyslně souhlasili 

s návrhem změny vyhlášky statutárního města Plzně č. 2/2004, o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství i s návrhem aktualizace Přílohy č. 2 k vyhlášce a současně uložili 

starostovi MO P2 předložit tento materiál k projednání v orgánech města Plzně.   

 

 Ve 14:50 hodin hosté z jednání odešli. 

 

 

 7.  EAP/3 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – březen 

2019    
  

 Místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany předložil materiál ve věci rozboru hospodaření 

MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – březen 2019. Příjmy byly plněny na 39,47 % a 

výdaje čerpány na 20,51 % k rozpočtu upravenému. Čerpání na investičních akcích je ve výši 

31,90 % k rozpočtu upravenému. 

 

  Mgr. Janouškovec – FV materiál odsouhlasil a doporučil zastupitelstvu ke schválení; 

 

  Návrh byl předem kladně projednán v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Ani 

zastupitelé k němu neměli připomínky a usnesením č. 28/2019 jej schválili všemi hlasy.  

 

 

 8. EAP/2 Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2019  
 

 Místostarosta MO P2 p. Roman Andrlík předložil návrh souhrnného rozpočtového 

opatření č. 6/2019, který zahrnoval: 
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- dotaci ze státního rozpočtu na realizaci investiční akce „Šablony pro 51. MŠ Plzeň, 

 Částkova 6“, ve výši 568.185,- Kč, 

- účelový převod finančních prostředků ve výši 50 tis. Kč na MMP – spolupráce na 

projektu „Sportmanie 2019“ s určením pro Odbor sportu, Smart Cities a podpory 

podnikání, 

- zapojení finančních prostředků v celkové výši 59 tis. Kč – pojistné plnění za opravu 

 prasklého potrubí v 17. MŠ Plzeň, Čapkovo nám. 4 a pojistné plnění za opravu komína 

 na budově 5. MŠ Plzeň, Zelenohorská 25, 

- přesun finančních prostředků mezí závazným ukazatelem kapitálové výdaje - stavební 

 investice a provozní výdaje - běžné výdaje v celkové výši 180 tis. Kč, na základě 

 žádosti odboru MaI, 

- zapojení finančních prostředků v celkové výši 10 tis. Kč – smluvní penále udělené firmě 

 SUPTel a. s., Hřbitovní 1322/15, 312 00 Plzeň, za překročení smluvního termínu 

 předání dokončené stavby „Rekonstrukce vnitrobloku Koterovská 69-79“, 

- zapojení nerozpočtovaných nedaňových příjmů ve výši 40 tis. Kč – služby v KD 

 Šeříková na provozní výdaje – běžné výdaje, na základě žádosti odboru MaI, 

- účelový převod finančních prostředků ve výši 13 tis. Kč z rozpočtu MMP do rozpočtu 

 MO P2 s určením pro 37. MŠ Plzeň, Barvínková 18, na vybavení, pomůcky, nářadí, 

 spotřební materiál, odbornou literaturu, vstupné a dopravu při návštěvě do Techmania 

 Science Center v rámci projektu „Každý má své povolání, práci čili zaměstnání, budeme 

 si na ně hrát a každé z nich poznávat“, 

- přesun finančních prostředků ve výši 19 tis. Kč z provozních výdajů – běžných výdajů 

 na kapitálové výdaje – nestavební investice, na nákup mycího stroje Kärcher, 

- zapojení nerozpočtovaných kapitálových příjmů ve výši 48 tis. Kč za odprodej kotle      

z kuchyně 80. MŠ Plzeň, Úslavská 80, na provozní výdaje - běžné výdaje, 

- účelový převod finančních prostředků ve výši 5 tis. Kč z rozpočtu MMP do rozpočtu 

 MO P2 s určením pro 37. MŠ Plzeň, Barvínková 18, na výtvarný a pracovní materiál, 

 sportovní pomůcky a ceny do soutěží, 

- přesuny finančních prostředků v celkové výši 42 tis. Kč s ohledem na poskytnuté dotace 

 z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany, 

- neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 621 tis. Kč na pokrytí výdajů 

 souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociální práce, 

- neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 1.655 tis. Kč na pokrytí výdajů 

 souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti SPOD, 

- neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 880 tis. Kč na úhradu výdajů spojených 

 s konáním voleb do Evropského parlamentu, 

- přesun finančních prostředků ve výši 204 tis. Kč z kapitálových výdajů – stavební 

 investice na provozní výdaje – běžné výdaje, na základě žádosti odboru MaI. 

 

Mgr. Janouškovec – stejně jako u předchozího bodu byl návrh kladně projednán ve Finančním 

výboru ZMO P2; 

 

 Zastupitelé k návrhu neměli připomínky, usnesením č. 29/2019 jednomyslně schválili 

souhrnné rozpočtové opatření č. 6/2019 a současně uložili Radě městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany provést rozpočtové změny po schválení souvisejících rozpočtových opatření v 

orgánech města, v  termínu do 30. 9. 2019. 
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 9. EAP/4 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 2019 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. 30/2019: 

-  schválili poskytnutí dotací na základě 31 žádostí v celkové výši 322 tis. Kč, 
- neschválili 9 žádostí o dotace. 

Usnesení bylo přijato 24 hlasy, tj. všemi přítomnými zastupiteli.  

 

 

 10. KT/1 Darování hrobového zařízení na hřbitově ve Dnešicích fyzické osobě  

 

 Usnesením Okresního soudu Plzeň – město ze dne 18. 12. 2018 bylo rozhodnuto, že 

majetek po zůstavitelce Danuši Hesové, naposledy bytem Plzeň, Barrandova 32, zemřelé dne 

8. 4. 2017, se vydává vypraviteli pohřbu, a to Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. 

Pozůstalost zahrnovala mimo jiné hrobové zařízení č. 304 na hřbitově ve Dnešicích. 

S nabytím majetku ÚMO P2 vyslovil souhlas. Na základě odborného vyjádření majitele firmy 

Kamenoprůmysl Plzeň spol. s r. o., byla cena hrobového zařízení odhadnuta na 23.500,- Kč. 

Současnou nájemkyní hrobového zařízení je dle sdělení Obecního úřadu Dnešice Mgr. 

Miroslava Tejmlová, jejíž matka paní Fikrlová je příbuzná zemřelé paní Hesové.  

 

 Starosta MO P2 předložil návrh na darování hrobového zařízení č. 304 na hřbitově ve 

Dnešicích v hodnotě 23.500,- Kč Mgr. Miroslavě Tejmlové, která uhradila nájem hrobového 

místa na dobu 10 let a nechala opravit pomník. Návrh byl projednán dne 5. 6. 2019 v Radě 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.   

 

 Usnesením č. 31/2019 zastupitelé jednohlasně schválili předložený návrh, Mgr. 

Tejmlová bude o přijatém usnesení informována v termínu do 31. 7. 2019.  

 

 

11. – 15. TAJ/2  Projednání informativních zpráv na 6. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

ve volebním období 2018-2022 
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a) EAP/5 Dotace projednané a schválené Radou městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany  

 

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

č. 32/2019 jednomyslně.      

 

 

b) MAI/1 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany od počátku roku 

2019, včetně investic v budovách MŠ 

 

PhDr. Fluxa -  doplnil aktuální informace:  

  - dne 5. 6. 2019 bylo otevřeno skate hřiště ve ŠKODA SPORT PARKU, 

Malostranská ul. v Plzni, 

  - byly zahájeny dvě nové akce, a to zateplení 51. MŠ v Částkově ul. a 

zázemí pro správce Božkovského ostrova; 

 

 Usnesením č. 33/2019 zastupitelé vzali informativní zprávy na vědomí 22 hlasy,           

2 zastupitelé nehlasovali.  

 

 

c) EAP/6 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období             

04-06/2019 
 

 K materiálu nebyly připomínky, zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí 

usnesením č. 34/2019 jednohlasně, bez rozpravy.       

 

 

d) TAJ/3 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

04-06/2019  

 

p. Vileta -  má kontrolní výbor pravomoc kontrolovat průběh stavebních prací na 

městském obvodě, i když se jedná o investici města? 

Ing. Aschenbrenner – dle zákona o obcích kontrolní výbor plní úkoly, dané mu 

zastupitelstvem; 

Ing. Sokol -  v případě, že kontrolní výbor dostane od zastupitelstva pověření, může 

kontrolu provádět; 

 

 Usnesením č. 35/2019 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí jednomyslně.  

 

 

 16. TAJ/4 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany od 14. 3. 2019 do 15. 5. 2019 
 

 Předseda Kontrolního výboru ZMO P2 seznámil přítomné s plněním usnesení 

zastupitelstva v období od 14. 3. 2019 do 15. 5. 2019. Splněny byly celkem 3 úkoly, 7 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. 36/2019 v této záležitosti přijali všemi hlasy.  
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 17.  Různé 
 

Bc. Sequens -  poděkoval za rychlou opravu prostoru „srdíčka“ Olgy Havlové; 

 

 

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

účast a v 15:02 hodin zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ukončil.  

 

 

 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 25/2019 až 36/2019 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 24. 6. 2019                                                                                                        

Zpracovala: Jana Rusinová 

 
 

 


