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ZÁPIS 
 

z 10. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 
2018-2022 ze dne 28. 1. 2020 

 
Přítomni: Roman Andrlík, Ing. Lumír Aschenbrenner, PhDr. Jan Fluxa, Mgr. Radek Hlad, 

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, Václav Seitz, M.Sc., Martin Složil, Ing. František Sokol, 
MBA, Mgr. Bc. Jakub Šauer, Bc. David Šlouf, MBA, MUDr. Milan Štěpáník, 
Eva Trůková, Ladislav Uhrin, Petr Vileta, Marek Vojtěch; 

Omluveni: Ing. Tomáš Hejtmánek, Jan Hlaváček, Irena Rottová, Bc. Filip Sequens, Ing. 
Michal Statevský;  

 
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 zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  

 6. EAP/1 Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 
2020  

 7. EAP/2 Účetní odpis investic vynaložených na pořízení studií a projektových 
dokumentací do nákladů  

 8. MAI/1 Plán investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 – Slovany v roce 
2020 

 9. TAJ/2 Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO Plzeň 2 – 
Slovany  

 10. TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 10. zasedání Zastupitelstva městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2018-2022  

 11. MAI/2 IZ – Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2019, 
včetně investic v budovách MŠ  

 12.  MAI/3 IZ – Investiční akce jiných subjektů na území MO Plzeň 2 – Slovany v roce 
2020  

 13. EAP/3 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          
12/2019 -01/2020 

 14. TAJ/4 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období        
12/2019 -01/2020 

 15. TAJ/5 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 
– Slovany v období od 21. 11. 2019 do 6. 1. 2020 

 16.  Různé 
 
 
 



Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2  - Slovany dne 28. 1. 2020 

2 

 

1. – 3.  Zahájení a schválení programu jednání, volba návrhové komise, 
stanovení ověřovatelů zápisu 

 
 10. 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 21 členů 
zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné.  
  
 Pan starosta požádal všechny přítomné o minutu ticha k uctění památky zesnulého 
předsedy Senátu Parlamentu ČR p. Jaroslava Kubery.  
 
 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“, poté byl program 
jednání schválen 21 hlasy. 
 
 Za členy návrhové komise pan starosta navrhl: Ing. Petra Náhlíka, Mgr. Bc. Jakuba 
Šauera a Mgr. Pavla Janouškovce. Návrh byl přijat 21 hlasy, tj. všemi přítomnými.  
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. František Sokol, MBA a Mgr. Ivan Maštálka, 
LL.M., MBA, kteří byli schváleni rovněž 21 hlasy.  
 
 
 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, velitel Policie ČR, obvodního oddělení Plzeň 2 – npor. Bc. 
Jan Špiroch a velitel jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany – p. Petr Jůzek. Pan Jůzek se ze 
zasedání ZMO P2 omluvil. Přítomní hosté ústně informovali o činnosti uvedených složek za 
uplynulé období.  
 
p. Šimůnková – v současné době se zabývají zejména parkováním, a to v okolí budovy 

ÚMO P2, u zastávek MHD na Slovanské aleji, na chodnících na nám. 
Generála Píky a v obytné zóně na Francouzské třídě. Dále řeší oznámení 
občanů, která se týkají hlavně autovraků a dopravních přestupků, dochází 
k nárůstu krádeží. Strážníci také provádějí kontroly bezdomovců, a to 
samostatně i ve spolupráci se sociálním odborem ÚMO P2; 

 
npor. Bc. Špiroch – v roce 2019 bylo zaevidováno celkem 944 trestných činů, což představuje 

nárůst o 60 tr. činů v porovnání s předchozím obdobím. Jednalo se hlavně o 
vloupání do bytů, sklepů a rodinných domů. Nárůst vloupání je patrný 
v rámci celého města Plzně. V poslední době rovněž dochází k napadání 
mladistvých mezi sebou, problémy jsou také s občany z cizích zemí, např. 
Bulharska a Rumunska; 

 
 Zastupitelé k předneseným informacím neměli dotazy, hosté z jednání odešli ve 14:10 
hodin. Usnesením č. 1/2020 zastupitelé vzali přednesené informace na vědomí jednomyslně.        
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 5. TAJ/1  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.   
 
Ing. Náhlík –  připomněl usnesení ZMP ze dne 9. 12. 2019 ve věci výkupu pozemků při 

rekonstrukcích komunikací;   
 
  K materiálu nebyly jiné připomínky, zastupitelé jej vzali na vědomí usnesením č. 
2/2020 všemi hlasy.    
 
 
 6. EAP/1 Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2020   
  
 Místostarosta MO P2 p. Andrlík předložil návrh rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu 
schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2020. Odbor MaI požádal o zapojení nevyčerpaných 
prostředků z FRR MO P2, včetně finančních prostředků, které byly blokovány pro odbor MaI 
na akce „PD Malostranská jezírka“ a „Výstavba technického zázemí na Božkovském ostrově“, 
v celkové výši 10.841 tis. Kč. Prostředky budou použity na kapitálové výdaje – stavební 
investice, např. PD – Malostranská jezírka, PD – Chrpová, PD – U Stezky, PD – HZ Koterov, 
PD – ÚMO: vjezd, fasáda, okna, zelená střecha, PD – dopravní řešení Mikulášská x 
Mikulášské nám., atd.  
 
Mgr. Janouškovec – rozpočtové opatření bylo projednáno ve Finančním výboru ZMO P2 dne 

15.1. 2020 a doporučeno zastupitelstvu ke schválení; 
 
 K návrhu nebyly dotazy, usnesením č. 3/2020 zastupitelé všemi hlasy schválili 
předložený návrh. Vedoucí odboru EaP zajistí provedení příslušných rozpočtových změn do 
31. 3. 2020.  
 
 
 7.  EAP/2 Účetní odpis investic vynaložených na pořízení studií a projektových 

dokumentací do nákladů  
  
 V rámci inventarizačních prací souvisejících s účetní závěrkou roku 2019 byly 
identifikovány studie či projektové dokumentace s datem účtování do roku 2013 a 2014,        
u kterých se již nepředpokládá jejich realizace, a to v celkové výši 101.035,- Kč vč. DPH. 
Jednalo se o tyto projektové dokumentace: 
- 89. MŠ, Habrová 8 – zázemí pro zaměstnance. S ohledem na jiné priority v budovách 

mateřských škol nebyly tyto úpravy realizovány. V roce 2019 byly provedeny pouze 
nejnutnější opravy v rámci oprav a údržby budov MŠ; 

- vybudování nového dětského hřiště (kuličková dráha). Nové dětské hřiště mělo být 
vybudováno v roce 2014 před budovou 20. ZŠ, Brojova ul. K realizaci nedošlo 
z důvodu, že dodavatel nebyl schopen zajistit certifikaci prvku pro venkovní instalaci;  
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Z pohledu účetnictví je jediným možným řešením provedení účetního odpisu investic do 
nákladů. Jedná se o účetní operaci bez dopadu do rozpočtu obvodu. Tímto krokem nedochází 
k fyzické likvidaci dokumentací.  
 
Mgr. Janouškovec – ve Finančním výboru ZMO P2 byl tento návrh kladně projednán dne       

6. 11. 2019;  
Mgr. Maštálka – budou do budoucna projektové dokumentace ještě použitelné? 
PhDr. Fluxa –  ano, jedná se pouze o účetní odpis, dokumentace bude možné i nadále 

kdykoliv v budoucnu použít; 
  
 Usnesením č. 4/2020 zastupitelé jednohlasně schválili účetní odpis investic dle 
předloženého návrhu, jeho provedení zajistí vedoucí odboru EaP v termínu do 30. 6. 2020.  
 
 
 8.  MAI/1 Plán investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 – Slovany 

v roce 2020 

  
  Místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany PhDr. Fluxa předložil návrh plánu investiční 
výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 – Slovany v letošním roce. Ve schváleném 
rozpočtu MO P2 pro rok 2020 byly pro investiční výstavbu určeny finanční prostředky ve 
výši 8.526 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením č. 1/2020 byly přiděleny další finanční prostředky 
ve výši 10.841 tis. Kč. Dalším zdrojem financování mohou být v průběhu roku prostředky 
z přebytku hospodaření za rok 2019 (FRR), průběžně jsou sledovány vyhlašované dotační 
tituly (IROP, MMR ČR, …).  
Plán investiční výstavby je rozdělen do tří skupin, a to: 
a)  investice započaté v roce 2019 – finančně zajištěné  
  - Rekonstrukce technického zázemí na Božkovském ostrově 
  - Obnova Jiráskova náměstí 
  s celkovými náklady 13.230 tis. Kč  
b)  investice plánované v roce 2020 – finančně zajištěné  
  - 17. MŠ, Čapkovo nám. 4, Plzeň – rekolaudace tělocvičny na třídu 
  - 17. MŠ, Čapkovo nám. 4, Plzeň – rekonstrukce kuchyně 
  - 37. MŠ, Barvínková 18, Plzeň – odvlhčení suterénního zdiva 
  - Obytná zóna Bručná I – ulice U Stezky (úsek Kostincova – Zelenohorská)  
  - Obytná zóna Bručná IIc – ulice Chrpová 
  - HZS Božkov – vjezdová brána a oplocení 
  - dětská hřiště 
  s celkovými náklady 6.124 tis. Kč 
c)  další možné investice (v případě zajištění finančních prostředků) 
  - např. Budova ÚMO – zastřešení vjezdové rampy, fasáda, okna, zelená střecha 
  - KDŠ – VI. etapa  
  - vnitroblok Francouzská – Brojova – Slovanská alej 
  - Malostranská jezírka, atd.  
 
  Obdobným způsobem byl předložen i návrh týkající se zajištění projektových 
dokumentací. Návrh byl předem kladně projednán v Komisi pro rozvoj obvodu a investiční 
činnost RMO P2 a v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.  
 
PhDr. Fluxa –  všechny akce jsou přehledně uvedeny v tabulkách v příloze tohoto materiálu. 

Obecně lze říci, že letos bude městský obvod investovat zejména do 
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vlastního majetku, ale dojde i na některé komunikace. V měsíci březnu se 
bude jednat o zapojení přebytku hospodaření, pravděpodobně dojde 
k zapojení finančních prostředků na akce, které zatím nemají zajištěné 
financování; 

 
  Usnesením č. 5/2020 zastupitelé schválili plán investiční výstavby hrazené z prostředků 
MO Plzeň 2 – Slovany v roce 2020, jednomyslně.  
 
 
 9. TAJ/2 Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO Plzeň 2 – 

Slovany  
 
 Starosta MO P2 předložil návrh ve věci stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným 
členům ZMO Plzeň 2 – Slovany z důvodu novelizace nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši 
odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků. Jednalo se o stanovení měsíčních 
odměn za výkon následujících funkcí: místostarosta, člen rady, předseda výboru/komise, člen 
výboru/komise a člen zastupitelstva bez dalších funkcí.  
 
Ing. Aschenbrenner – stejně jako v předchozím období je navrženo využít maximální částku; 
Ing. Náhlík –  platnost změny by měla být od 1. 1. 2020, jak je uvedeno v přiloženém 

nařízení vlády; 
Ing. Müllerová – odměny nelze poskytnout zpětně, a proto, pokud bude dnes předložený 

návrh schválen, budou odměny v nové výši vypláceny od 1. 2. 2020; 
 
 K návrhu nebyly dotazy, usnesení č. 6/2020 v této záležitosti zastupitelé přijali všemi 
hlasy.   
 
 
10. – 14. TAJ/3  Projednání informativních zpráv na 10. zasedání ZMO Plzeň 2 – 

Slovany ve volebním období 2018-2022 

 
a) MAI/2 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2019, 

včetně investic v budovách MŠ  
 
Ve 14.24 hodin přišel Ing. et Ing. Nový – přítomno 22 zastupitelů. 
 
 K materiálu nebyly dotazy, zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí usnesením 
č. 7/2020 21 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.       
 
b) MAI/3 Investiční akce jiných subjektů na území MO Plzeň 2 – Slovany v roce 

2020  
 
PhDr. Fluxa –  zpráva rekapituluje akce jiných subjektů na našem městském obvodu. Jedná 

se o akce, které příslušné organizace mají v plánu skutečně letos provést 
nebo zahájit; 

Ing. Sokol –  zprávu hodnotí kladně, navrhuje, aby docházelo k její pravidelné aktualizaci;  
PhDr. Fluxa –  aktualizace bude probíhat, zejména pokud jde o akce města Plzně; 
 
 Usnesením č. 8/2020 zastupitelé jednomyslně vzali na vědomí předloženou 
informativní zprávu.     
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c) EAP/3 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období             
12/2019-01/2020 

 

 K materiálu nebyly připomínky, zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí 
usnesením č. 9/2020 jednohlasně, bez rozpravy.       
 
d) TAJ/4 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          

12/2019 -01/2020 
 

 Usnesením č. 10/2020 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí jednomyslně.  
 
 
 15. TAJ/5 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany od 21. 11. 2019 do 6. 1. 2020 

 
 Předseda Kontrolního výboru ZMO P2 seznámil přítomné s plněním usnesení 
zastupitelstva v období od 21. 11. 2019 do 6. 1. 2020. Splněno bylo celkem 8 úkolů, 3 úkoly 
zůstávají 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. 11/2020 v této záležitosti přijali všemi hlasy.  
 
 
 20.  Různé 

 
- 
 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto p. starosta poděkoval všem přítomným za 
účast a ve 14:31 hodin zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ukončil.  
 
 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 1/2020 až 11/2020 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 3. 2. 2020                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 


