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ZÁPIS 
 

z 9. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 

2018-2022 ze dne 3. 12. 2019 
 

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

Hejtmánek, Mgr. Radek Hlad, Jan Hlaváček, Martin Hrubý, Mgr. Pavel 

Janouškovec, 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, Eva Trůková, 

Ladislav Uhrin, Petr Vileta, Marek Vojtěch; 

Omluveni: Bc. Jan Kalián, MUDr. Milan Štěpáník; 

 

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. 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/5 Návrh znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. X/2019,  

o místním poplatku z pobytu  

 7. EAP/2 Rekonstrukce areálu SK Plzeň 1894 – II. etapa 

 8. EAP/4 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – září 2019    

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

2019, blokace finančních prostředků ve FRR MO P2 

 10. EAP/7 Rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2019 

 11. EAP/3 Rozpočet MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2020 a střednědobý výhled 

rozpočtu v letech 2021-2023 

 12. KT/1 Přejmenování ulice Mezi Stadiony na ulici Antonína Hájka 

 13. TAJ/6 Novela Statutu města Plzně – zajištění výkonu agendy SPOD  

 14. TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 9. zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2018-2022   
 15. TAJ/3 IZ – Termíny jednání Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany a 

Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na rok 2020 

 16.  MAI/1 IZ – Vyhodnocení investiční akce „Zateplení budovy 51. MŠ, Částkova 6 

v Plzni“  

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

09-11/2019  

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

09-11/2019  

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

– Slovany v období od 16. 5. 2019 do 20. 11. 2019 
 20.  Různé 
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1. – 3.  Zahájení a schválení programu jednání, volba návrhové komise, 

stanovení ověřovatelů zápisu 

 

 9. 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 24 členů 

zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné.  

 

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

jednání schválen 24 hlasy. 
 

 Za členy návrhové komise pan starosta navrhl: Ing. Petra Náhlíka, Ing. et Ing. Miloše 

Nového a Mgr. Bc. Jakuba Šauera. Návrh byl přijat 24 hlasy, tj. všemi přítomnými.  

 

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

LL.M., MBA, kteří byli schváleni 23 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.  

 

 

 4.     Ústní informace hostů, tj. 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. Npor. Bc. Jan Špiroch se ze zasedání ZMO P2 omluvil. 

Přítomní hosté ústně informovali o činnosti uvedených složek za uplynulé období.  

 

Bc. Bečvář –  v poslední době je hodně zabývali zajištěním bezpečnosti na rekonstruované 

Slovanské třídě, která je nyní již dokončena. V předvánočním čase se jako 

každoročně zaměřují na místa, kde je zvýšený pohyb osob – prevence před 

krádežemi, falešnými sbírkami peněz atd. Souhrn činnosti zapracují do 

výroční zprávy, kterou v lednu odešlou vedení MO P2; 

Ing. Aschenbrenner – výroční zpráva bude poté předložena na zasedání ZMO Plzeň 2 – 

Slovany; 

 

Bc. Sequens –  tlumočil několik podnětů od občanů, kteří upozorňují na pohyb 

problémových osob v okolí MŠ a ZŠ. Ideální by bylo vytvoření 

bezalkoholových zón kolem škol, pokud by k tomu byla pravomoc. Žádá      

o častější kontroly městské policie v těchto lokalitách;  

Ing. Aschenbrenner – o jaké školky a školy se konkrétně jedná? 

Bc. Sequens –  jedná se o okolí: 17. MŠ, Čapkovo nám. 4,  

  21. ZŠ, Slovanská alej 13, 

  25. ZŠ, Chválenická 17;  

Ing. Aschenbrenner – MO má zájem o výpůjčku pozemku naproti 17. MŠ, v současné době 

jedná s jeho vlastníkem;   

p. Rottová –  má podobnou zkušenost, osobně volala na městskou policii ohledně pohybu 

zfetovaného člověka poblíž 21. MŠ, Na Celchu 33; 
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Bc. Bečvář –  bere tyto podněty na vědomí, městská policie se zaměří na častější kontroly 

v uvedených oblastech; 

 

Ve 14:05 hodin přišel Mgr. Hlad, přítomno 25 zastupitelů.  

 

Mgr. Bc. Šauer – došlo již k posunu pravomocí ohledně likvidace vraků? Má před domem cca 

1 rok odstavené a polepené vozidlo, ale dál se nic neděje;  

Bc. Bečvář –  ohledně vraků městská policie nemá žádné pravomoci. Jejich výskyt 

nahlašují správci komunikace, který zajistí jeho oblepení samolepkami; 

Ing. Náhlík –  doporučuje na jednání Komise pro bezpečnost přizvat vedoucího odboru 

dopravy MMP JUDr. Kočího z důvodu vysvětlení problematiky autovraků a 

návrhu dalšího postupu;  

 

p. Jůzek –  všichni jistě slyšeli, že v Plzni byl problém s pitnou vodou, neboť do řeky 

Úhlavy byly vypuštěny závadné látky. Hasiči spolupracovali na odstranění 

této závady. Dále zasahovali u požáru v Tymákově, kdy jednotky vyjížděly 

na místo až 7x za sebou, protože požár vznikal opakovaně. V poslední době 

narůstají zásahy zaměřené na technickou pomoc (např. likvidace ulomených 

větví) a na osobní pomoc (např. spolupráce se záchranáři při snášení 

pacientů do sanitky, pomoc osamělým občanům). Hasiči by měli být 

k takovým zásahům proškoleni; 

Ing. Aschenbrenner – slyšel, že s havárií vody se město vypořádalo dobře. Dne 19. 12. 2019 

se bude konat setkání s veliteli jednotek sboru dobrovolných hasičů a 

starosty městských obvodů, za účasti p. primátora a pana radního 

Zrzaveckého, kde tyto podněty také jistě zazní;  

 

 Zastupitelé k předneseným informacím neměli další dotazy, hosté z jednání odešli ve 

14:15 hodin. Usnesením č. 47/2019 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.   

 

Ing. Náhlík –  k usnesení ZMP č. 429 (novela obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Plzně č. 5/2014, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem 

vznikajícím na území města Plzně) – dojde k rozšíření zón, v nichž mají 

majitelé nemovitostí povinnost uklidit svou popelnici do objektu do 24:00 

hodin téhož dne, kdy proběhl svoz. Povinnost se bude vztahovat nejen na 

činžovní domy, ale i na rodinné domy. V případě starých občanů to bude 

jistě problém. Navrhuje posoudit tuto skutečnost, protože ne všechny 

rodinné domy jsou konstruovány tak, aby bylo možné popelnici umístit do 

objektu; 

p. Vileta –  pokusí se domluvit se sousedy a nafotit stav v okolí jeho bydliště, kde 

domky většinou nemají předzahrádku a některé mají přístup po schodech; 
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  K materiálu nebyly jiné připomínky, zastupitelé jej vzali na vědomí usnesením č. 

48/2019 všemi hlasy.    

 

 

 6. EAP/5 Návrh znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně               

č. X/2019, o místním poplatku z pobytu  
  

 Starosta MO Plzeň 2 – Slovany obdržel žádost člena RMP pro oblast ekonomickou, 

bytovou a nakládání s majetkem Bc. Davida Šloufa, MBA, o projednání návrhu znění obecně 

závazné vyhlášky statutárního města Plzně o místním poplatku z pobytu. V současné době 

vykonávají na území města Plzně jednotlivé úřady městských obvodů správu místního 

poplatku z ubytovací kapacity na základě vyhlášky města Plzně č. 11/2003, v platném znění. 

Předmětem poplatku jsou využitá lůžka v zařízeních na území města Plzně určených 

k přechodnému ubytování za úplatu, kdy sazba poplatku činí 6 Kč za každé využité lůžko a 

den. Průměrný roční příjem MO P2 z tohoto poplatku činil za roky 2016-2018 částku 

1.460.000 Kč.  

 V říjnu 2019 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR novelu zákona č. 565/1990 

Sb., o místních poplatcích, na základě které dojde s účinností od 1. 1. 2020 k úplnému zrušení 

místního poplatku „z ubytovací kapacity“ a k zavedení nového místního poplatku „z pobytu“. 

Proto je třeba schválit novou vyhlášku. Poplatku bude podléhat každý krátkodobý pobyt do 60 

dnů bez ohledu na místo a účel pobytu. Tím dojde k rozšíření okruhu ubytovacích zařízení, 

kterých se má výběr místního poplatku týkat, tj. nejen hotelů a penzionů, ale také dalších 

prostor, např. bytů, chat a chalup. Poplatek se bude vztahovat na poskytnutí placeného 

ubytování bez ohledu na to, zda je místo ubytování kolaudováno jako ubytovací zařízení či 

nikoliv. Novým poplatkem však nebude zatížen pobyt v ubytovnách delší jak 60 dnů. Výši 

poplatku může každá obec určit podle svých potřeb a podmínek, nejvýše však na úroveň 

sazby určené zákonem, která pro rok 2020 činí maximálně 21 Kč/den a od roku 2021 

maximálně 50 Kč/den. Pro rok 2020 město předpokládá využití maximální sazby, tj. 21 Kč za 

den. Záměrem města je pověřit správou tohoto nového poplatku Magistrát města Plzně. 

Výpadek příjmů v rozpočtu našeho MO je město připraveno řešit formou navýšení fixní 

položky finančního vztahu rozpočtu města a MO ve výši odpovídající ročnímu průměrnému 

příjmu z poplatku z ubytovací kapacity za poslední tři roky.  

 

Ing. Aschenbrenner – osobně se domnívá, že pokud zatím nevíme, jak velký objem poplatku 

bude vybrán, měl by jeho správcem zůstat obvod, který má větší místní 

znalosti. Proto je předložen nový návrh usnesení se dvěma variantami: 

  varianta A: správcem poplatku zůstane městský obvod 

  varianta B: správcem poplatku bude město.  

  Návrh vyhlášky zaslaný z MMP byl projednán ve Finančním výboru ZMO 

P2 i v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, v této věci však nebylo 

přijato žádné usnesení;  

 

p. Vileta –  z vlastní iniciativy kontaktoval ředitelku Ekonomického úřadu MMP Ing. 

Kuglerovou s dotazem, zda na základě ohlašovací povinnosti podnikatelů by 

bylo možné sledovat platby na analytických účtech. Obdržel negativní 

odpověď; 

Ing. Aschenbrenner – prosí p. Viletu o zaslání odpovědi Ing. Kuglerové; 

 

 

 



Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2  - Slovany dne 3. 12. 2019 

5 
 

Ing. Sokol –  jsou dvě možnosti. Jako zastupiteli za Slovany se nabízí hlasovat pro 

variantu A, tj. správce poplatku obvod, ale jako obyvatel města Plzně 

upřednostňuje variantu B, tj. správce poplatku město. Ideální by byla 

možnost správce město a vybrané finanční prostředky vrátit zpět na obvod; 

Ing. Aschenbrenner – proto doporučuje vyčkat alespoň jeden rok, aby se vědělo, kolik 

finančních prostředků se na poplatku vybere, a podle toho pak stanovit fixní 

částku, kterou obvod obdrží z města; 

 

p. Seitz –  návrh znění nové vyhlášky mu připadá komplikovanější než je současný 

stav a rozhodně jej nepovažuje za transparentní; 

Ing. Aschenbrenner – město tím ubírá obvodům kompetence a tím snižuje jejich vážnost; 

 

Ing. Náhlík –  má stejný názor jako pan starosta, ale na městě je již schválen záměr 

centralizovat výběr místního poplatku z pobytu. Pokud na dnešním zasedání 

ZMO P2 projde návrh, aby správcem poplatku byl obvod, jaký bude další 

postup? Bude pan starosta navrhovat revokaci již přijatého usnesení? 

Ing. Aschenbrenner – město schválilo pouze záměr, osobně bude hlasovat pro svůj návrh;  

Ing. Náhlík –  jaké je hlasování ostatních velkých obvodů? 

Ing. Aschenbrenner – domnívá se, že přijmou návrh předložený městem; 

 

 Následovalo hlasování. Pan starosta nechal nejprve hlasovat o variantě A, tj. správcem 

poplatku zůstane městský obvod:  

pro 10, proti 0, zdrželo se 15 zastupitelů – návrh nebyl přijat.  

Následovalo hlasování o variantě B, tj. návrh vyhlášky předložený městem: 

pro 12, proti 3, zdrželo se 10 zastupitelů – návrh nebyl přijat.  

 

 Ve věci návrhu znění obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. X/2019,       

o místním poplatku z pobytu, Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2 – Slovany nepřijalo 

žádné usnesení.  

 

 

 7.  EAP/2 Rekonstrukce areálu SK Plzeň 1894 – II. etapa     

  

 Místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany p. Roman Andrlík informoval, že na ÚMO P2 byla 

doručena žádost SK PLZEŇ 1894 z.s., IČO 00479535, Úslavská 75, 326 00 Plzeň, o finanční 

podporu projektu „Rekonstrukce areálu SK PLZEŇ 1894 – II. etapa“. Začátkem roku 2019 

byla ukončena I. etapa rekonstrukce areálu s celkovými náklady 27.500 tis. Kč. Na 

financování projektu se podílelo několik subjektů, MO Plzeň 2 – Slovany poskytl ze svého 

rozpočtu podporu ve výši 1 mil. Kč. V rámci II. etapy rekonstrukce dojde k vybudování kryté 

sportovní haly s veškerým potřebným zázemím – šatny, sociální zařízení, regenerace, fitness a 

dále k úpravě venkovních prostor a vybudování parkovacích míst pro cca 40 vozidel. Celkové 

rozpočtované náklady jsou ve výši 120 mil. Kč. Prostřednictvím dotačního programu MŠMT 

a vlastních zdrojů je SK PLZEŇ 1894 z.s. schopen pokrýt částku max. 40 mil. Kč. Zbývající 

část, tj. 80 mil. Kč, musí žadatel zajistit z veřejných prostředků obce. S ohledem na význam 

rekonstrukce pro MO Plzeň 2 – Slovany i celé město Plzeň, požádal SK PLZEŇ 1894 z.s.,     

o spolufinancování této akce.  

 

p. Andrlík –  proběhlo jednání s 1. náměstkem primátora Mgr. Zarzyckým a členem Rady 

města Plzně Bc. Šloufem, MBA, ze kterého vyplynulo, že spolufinancování 

tak rozsáhlé akce je nad rámec finančních možností města i obvodu.  
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 Žádost projednala rada městského obvodu, která nesouhlasila se spolufinancováním 

realizace výše uvedeného projektu a současně doporučila Zastupitelstvu městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany spolufinancování neschválit.  

 

 Zastupitelé zaujali stejné stanovisko a usnesením č. 49/2019 jednomyslně neschválili 

spolufinancování realizace projektu „Rekonstrukce areálu SK Plzeň 1894 – II. etapa“.  

 

 

 8.  EAP/4 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – září 2019    
  

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

MO Plzeň 2 – Slovany za období leden – září 2019. Příjmy byly plněny na 98,44 % a výdaje 

čerpány na 57,70 % k rozpočtu upravenému. Čerpání na investičních akcích je ve výši 

36,63 % k rozpočtu upravenému vzhledem k tomu, že zde ještě není zahrnuta fakturace za 

akce na Božkovském ostrově a zateplení MŠ.  

 

  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. 50/2019 jej schválili všemi hlasy.  

 

 

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

roku 2019, blokace finančních prostředků ve FRR MO P2 
 

 Místostarosta MO P2 p. Roman Andrlík předložil návrh souhrnného rozpočtového 

opatření č. 9/2019, který zahrnoval: 

- účelovou neinvestiční dotaci z MV – GŘ HZS ČR ve výši 84.145,- Kč na odbornou 

přípravu, vybavení a opravy JSDH, 

- účelovou dotaci z MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 

566.408,- Kč, pro 17. MŠ Plzeň, Čapkovo nám 4, na realizaci akce „Šablony pro MŠ“, 

- účelovou dotaci z MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 

491.582,- Kč, pro 38. MŠ Plzeň, Spojovací 14, na realizaci akce „Šablony pro MŠ“, 

- účelovou dotaci z MŠMT z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání ve výši 

574.944,- Kč, pro 5. MŠ Plzeň, Zelenohorská 25, na realizaci akce „Šablony pro MŠ“;  

- zapojení nerozpočtovaných nedaňových příjmů ve výši 27 tis. Kč (pojistné plnění MŠ) 

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

- zapojení nadačního příspěvku ve výši 42 tis. Kč za účelem realizace grantového 

projektu „Výměna provozně nebezpečných dřevin v ulici Ruská – II. etapa“, 

- neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy (OSPOD) ve 

výši 267 tis. Kč (částka bude ponechána v rezervě odboru EaP), 

- přesun finančních prostředků ve výši 760 tis. Kč z kapitálových výdajů – stavební 

investice (hřiště na Božkovském ostrově) na provozní výdaje – běžné výdaje (úprava 

terénu na Božkovském ostrově) a přesun finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč 

z kapitálových výdajů – stavební investice (51. MŠ – zateplení) na provozní výdaje – 

běžné výdaje (opravy a služby v MŠ), vše na základě požadavku odboru MaI; 
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 Součástí materiálu byl také návrh na blokaci nevyčerpaných prostředků pro odbor MaI 

na rok 2020, zapojených v roce 2019 z Fondu rezerv a rozvoje MO P2 s tím, že účel 

prostředků zůstává zachován. Jednalo se o finanční prostředky na PD „Malostranská 

jezírka“ a realizaci akce „Zázemí na Božkovském ostrově“, v celkové výši 2.788 tis. Kč.  

 

Dále dochází ke změně účelu použití finančních prostředků ve výši 300 tis. Kč z FRR MO P2 

schválených na realizaci akce „Rekreační hřiště na Božkovském ostrově“ na projektovou 

dokumentaci „Rekonstrukce ul. Ve Višňovce“.  

 

Ing. Náhlík –  hlásí se s technickou poznámkou: k bodu EAP/5 „Návrh znění obecně 

závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. X/2019, o místním poplatku 

z pobytu“ nebylo přijato žádné usnesení. Proto jako člen návrhové komise 

navrhuje postupovat dle Jednacího řádu ZMO Plzeň 2 – Slovany, § 5, článku 

6), který zní: 

 

„Nepřijme-li ZMO P2 usnesení, které má navrženo k projednávanému bodu, může před-

sedající ustavit konzultační skupinu členů ZMO P2, která vypracuje návrh usnesení. 

(dohadovací řízení).“ 

 

Ing. Aschenbrenner – děkuje za návrh, ale jako předsedající a předkladatel návrhu 

nepodporuje dohadovací řízení v této věci; 

 

Ing. Aschenbrenner – k aktuálně projednávanému bodu: na „stůl“ byl předložen nový návrh 

usnesení s ohledem na změnu v bodě II.c). Obvod nemá dostatečné finanční 

prostředky na vybudování ul. Ve Višňovce, a proto budou finance použity 

pouze na projektovou dokumentaci k této akci; 

PhDr. Fluxa –  do ulice Ve Višňovce se již od roku 2004 investovalo poměrně dost 

finančních prostředků. Nyní chceme vstoupit do aktivního jednání se 

SVSmP, zda by III. etapu rekonstrukce ulice sami financovali. Obvod by 

uhradil pouze projektovou dokumentaci; 

 

 K návrhu nebyly dotazy, usnesením č. 51/2019 zastupitelé schválili upravený návrh. 

Usnesení bylo přijato takto: pro 23, proti 0, zdrželi se 2 zastupitelé.      

 

 

 10. EAP/7 Rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2019 

 

  Místostarosta MO P2 p. Roman Andrlík dále předložil návrh ve věci rozpočtového 

opatření č. 10 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2019. Dne 13. 11. 2019 

obdržel MO P2 informaci z MMP, na jejímž základě se upravuje rozpočet daňových příjmů 

MO P2. Proto je zapotřebí rozpočtovým opatřením schválit úpravu rozpočtu převodem 

finančních prostředků (podílu na příjmech z cizích daní) ve výši 1.933 tis. Kč, které budou ve 

výdajové části rozpočtu ponechány jako rezerva na příští období.  

 

 Zastupitelé neměli k předloženému materiálu připomínky. Usnesením č. 52/2019 

jednomyslně schválili rozpočtové opatření č. 10/2019 a současně uložili Radě městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany provést příslušné rozpočtové změny po schválení souvisejících 

rozpočtových opatření v orgánech města.  
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 11. EAP/3 Rozpočet MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2020 a střednědobý výhled 

rozpočtu v letech 2021-2023 

 

 Následoval návrh rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2020 a střednědobý výhled 

rozpočtu v letech 2021-2023. V návrhu rozpočtu na rok 2020 byl stanoven objem: 

- příjmů MO P2 v daném roce v celkové výši 10.721 tis. Kč, 

- výdajů MO P2 v daném roce v celkové výši 140.021 tis. Kč, 

- financování MO P2, které tvoří použití účelových fondů MO a jejich tvorbu a dále 

převody finančních prostředků v rámci finančního vztahu rozpočtu města k MO, 

v celkové výši 129.300 tis. Kč. 

 

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

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.  

 

Ing. Němec –  rozpočet počítá s většími příjmy a vyšší částkou na investice. Další rozdíly 

v porovnání s předchozím obdobím nejsou velké, u nedaňových příjmů je 

zahrnut pokles o poplatek z ubytovací kapacity; 

 

 Radní k návrhu neměli dotazy, usnesením č. 53/2019 jednomyslně schválili rozpočet 

MO P2 na rok 2020, včetně závazných parametrů, akce zařazené do jmenovitého seznamu 

investičních akcí a střednědobý výhled rozpočtu MO P2 sestavený na roky 2021-2023, který 

navazuje na rozpočet pro rok 2020. 

 

 

 12. KT/1 Přejmenování ulice Mezi Stadiony na ulici Antonína Hájka  

 

 MO Plzeň 2 – Slovany obdržel žádost SK PLZEŇ 1894 z.s., o přejmenování ulice Mezi 

Stadiony na ulici Antonína Hájka. Tímto způsobem hodlá klub vzdát hold a připomenout 

nejlepšího střelce klubu, který se počtem nastřílených prvoligových gólů zapsal i do Klubu 

ligových kanonýrů, kde v současné době zaujímá 4. místo. Vedoucí kanceláře tajemníka ve 

svém vyjádření uvedl, že případná změna názvu ulice se nedotkne žádné další fyzické či 

právnické osoby, ale změnou názvu ulice dojde k tomu, že již vytištěné mapy a materiály 

budou neaktuální. O stanovisko byl požádán PhDr. Miroslav Hus, který se vyjádřil kladně. 

Žádost byla dále projednána v Komisi pro rozvoj obvodu a investiční činnost RMO P2, která 

v této věci nepřijala žádné usnesení. Komise doporučila podobné záležitosti řešit instalacemi 

pamětních desek v místě působení dotyčného, případně pořádáním sportovních akcí jeho 

jménem.  

 

Ing. Aschenbrenner – v lokalitě nejsou žádné instituce ani trvale bydlící občané, kteří by 

museli měnit bydliště, a proto Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 

doporučila ZMO P2 přejmenování ulice Mezi Stadiony na ulici Antonína 

Hájka ke schválení;   

 

Ing. Sokol –  o Antonínu Hájkovi před časem vyšel článek v Plzeňském deníku, patřil 

k nejlepším střelcům v historii našeho fotbalu, dal 199 gólů, a proto si 

pojmenování ulice zaslouží; 

 

Mgr. Maštálka – souhlasí s názorem komise, situaci by řešil dle jejího stanoviska, tj. např. 

umístěním pamětní desky. Protinávrh však nepodává; 
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 K materiálu nebyly jiné připomínky, usnesením č. 54/2019 zastupitelé schválili 

přejmenování ulice Mezi Stadiony na ulici Antonína Hájka. Usnesení bylo přijato takto: pro 

21, proti 1, zdrželi se 2 zastupitelé a 1 zastupitel nehlasoval.    

 

 

 13. TAJ/6 Novela Statutu města Plzně – zajištění výkonu agendy SPOD   
 

  Starosta MO P2 předložil návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města 

Plzně č. 8/2001, Statut města, v oblasti zajištění výkonu agendy SPOD (sociálně-právní 

ochrana dětí). Konkrétně se jednalo o zajištění této agendy na území městských obvodů 5-10. 

Důvodem je nedostatečná personální obsazenost, kdy zaměstnanci vedle sociální agendy 

vykonávají i agendu jinou, není zajištěna jejich zastupitelnost a chybí prvek vnitřní kontroly 

ze strany vedoucích pracovníků. MPSV nebude již v roce 2020 poskytovat dotaci na výkon 

agendy SPOD na úhradu nákladů, které v souvislosti s výkonem agendy vznikají právě 

v městských obvodech 5-10. Proto byl předložen návrh na změnu Statutu města, přílohy č. 7, 

Čl. 10 „Sociální zabezpečení“, kde by byl městským obvodům 5-10 zcela odejmut výkon 

přenesené působnosti na úseku SPOD a její výkon byl koncentrován na úřadech městských 

obvodů 1-4. Úřad městského obvodu Plzeň 2 – Slovany by tuto agendu zabezpečoval pro 

území MO Plzeň 8 – Černice.  

 

Ing. Aschenbrenner – na předloženém záměru došlo ke shodě všech městských obvodů           

a města; 

 

  Usnesením č. 55/2019 zastupitelé jednomyslně souhlasili s návrhem změny obecně 

závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 8/2001, Statut města, v oblasti zajištění výkonu 

agendy SPOD a současně uložili starostovi MO P2 předložit toto usnesení v orgánech města 

Plzně.    

 

 

14. – 18. TAJ/2  Projednání informativních zpráv na 9. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

ve volebním období 2018-2022 

 

a) TAJ/3 Termíny jednání Rady městského obvodu Plzeň 2 – Slovany a 

Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na rok 2020 

 

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

č. 56/2019 jednomyslně.      

 

b) MAI/1 Vyhodnocení investiční akce „Zateplení budovy 51. MŠ, Částkova 6 

v Plzni“  

 

PhDr. Fluxa –  součástí informativní zprávy je návrh usnesení, kterým se Kontrolní výbor 

ZMO P2 pověřuje provedením kontroly výše uvedené investiční akce;  

 

Ve 14:58 hodin odešel Bc. Šlouf, MBA, přítomno 24 zastupitelů. 

 

 Usnesením č. 57/2019 zastupitelé jednomyslně vzali na vědomí předloženou 

informativní zprávu a současně pověřili Kontrolní výbor ZMO Plzeň 2 – Slovany provedením 

kontroly investiční akce „Zateplení budovy 51. MŠ, Částkova 6 v Plzni“, realizované v roce 

2019, a to v termínu do 31. 3. 2020.    
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c) EAP/6 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období             

09-11/2019 
 

 K materiálu nebyly připomínky, zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí 

usnesením č. 58/2019 jednohlasně, bez rozpravy.       

 

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

09-11/2019  
 

 Usnesením č. 59/2019 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí jednomyslně.  

 

 

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

Plzeň 2 – Slovany od 16. 5. 2019 do 20. 11. 2019 

 

 Předseda Kontrolního výboru ZMO P2 seznámil přítomné s plněním usnesení 

zastupitelstva v období od 16. 5. 2019 do 20. 11. 2019. Splněno bylo celkem 13 úkolů,           

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. 60/2019 v této záležitosti přijali všemi hlasy.  

 

 

 20.  Různé 
 

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

účast, popřál hodně zdraví a vše dobré do roku 2020 a v 15:05 hodin zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ukončil.  

 

 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 47/2019 až 60/2019 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 9. 12. 2019                                                                                                        

Zpracovala: Jana Rusinová 

 


