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ZÁPIS 
 

z 11. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 
2018-2022 ze dne 28. 4. 2020 

 
Přítomni: Roman Andrlík, Ing. Lumír Aschenbrenner, PhDr. Jan Fluxa, 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, Marek Vojtěch; 

Omluveni: Ing. Tomáš Hejtmánek, Petr Vileta; 
 
Začátek jednání: 14:00 hodin 

 
Program: 
 1.   Zahájení a schválení programu jednání 
 2.  Volba návrhové komise 

 3.  Stanovení ověřovatelů zápisu   
 4. EAP/1 Návrh znění nové obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 

X/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a návrh 
obecně závazné vyhlášky č. X/2020, o změně vyhlášky statutárního města 
Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů  

 5. EAP/6 Poskytnutí účelového finančního daru   
 6. EAP/3 Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2020  
 7. EAP/4 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2019   
 8. EAP/5 Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2019, k 1. 1. 2020, rozpočet účelových fondů na rok 2020, rozpočtové 
opatření č. 4 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2020, 
rozšíření plánu investic MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2020 

 9. EAP/7 Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 
2020 

 10. MAI/2 Žádost o dotaci z programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH 
obcí“ pro rok 2021 vyhlášeného Ministerstvem vnitra – GŘ HZS ČR pro 
projekt „Stavební úpravy a novostavba v areálu hasičské zbrojnice Plzeň – 
Koterov, část I. – Novostavba sociálního zázemí“  

 11. TAJ/7 Zasedání výborů ZMO P2 v mimořádné situaci a stanovení výše odměn 
 11. a) TAJ/8 Opatření realizovaná MO Plzeň 2 – Slovany v souvislosti s krizovou situací 

týkající se šíření nemoci Covid - 19  
 12.  Různé 
 
   Materiály rozeslané členům ZMO P2 pro informaci: 
 
 13. TAJ/1 Projednání informativních zpráv na 11. zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2018-2022 – blok I. (hosté) 
 14. KT/1 Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policí Plzeň – služebnou 

Slovany a Policií ČR – obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2019 
 15. KT/2 Činnost JSDH a SDH  působících v MO Plzeň 2 – Slovany v roce 2019  
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 16. TAJ/2 Činnost orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  

 17. TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 11. zasedání Zastupitelstva městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2018-2022 – blok II.    

 18. MAI/1 Podnět Ing. Kaslové na zlepšení stavu v oblasti Blatenská 11-17   
 19. EAP/2 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 02-03/2020   
 20. TAJ/4 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 02-03/2020  
 21. TAJ/5 Závěrečná zpráva z kontroly vybrané investiční akce „Zateplení budovy    

51. MŠ, Částkova 6 v Plzni“ 
 22. TAJ/6 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 

– Slovany v období od 7. 1. 2020 do 9. 3. 2020 

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

stanovení ověřovatelů zápisu 

 
 11. 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. Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a 
nutnosti dodržovat zvýšená hygienická opatření se zasedání konalo ve velkém sále kulturního 
domu Šeříkovka, Šeříková ul. 13 v Plzni.  
 
 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 rovněž 24 hlasy.  
 
 
 4.  EAP/1  Návrh znění nové obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 

X/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a návrh 
obecně závazné vyhlášky č. X/2020, o změně vyhlášky statutárního 
města Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů  

 
 MO Plzeň 2 – Slovany byl dne 2. 3. 2020 vyzván Ing. Taťánou Vítovou, vedoucí odboru 
účtování a daní MMP, k projednání návrhu znění nové obecně závazné vyhlášky statutárního 
města Plzně č. X/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a návrhu obecně 
závazné vyhlášky č. X/2020, o změně vyhlášky statutárního města Plzně č. 22/2004,               
o místním poplatku ze psů.  
 
 U místního poplatku za užívání veřejného prostranství dochází z důvodu 
rozsáhlejších technických úprav a velkého počtu již dříve schválených novel k navržení nové 
vyhlášky. Nové znění je zpracováno v návaznosti na novelu zákona č. 565/1990 Sb.,               
o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k připomínkám 
Ministerstva vnitra ČR. Ke změnám dochází zejména v části osvobození a výše sazeb s tím, 
že platnost těchto změn bude definována celoměstsky, tj. na poplatníky bude hleděno na 
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území celého města stejně. U některých písmen bodů vyhlášky bude upravena terminologie. 
Dochází např.: 
- ke změně možnosti osvobození u akcí pořádných na veřejném prostranství, kdy nově se 

poplatek neplatí pouze v případě, že celý „výtěžek je odveden“ na charitativní a veřejně 
prospěšné účely, 

- k vypuštění odstavce 4 upravující možnost dohodou stanovit plochu užívaného 
veřejného prostranství mezi pořadatelem kulturních, sportovních akcí a pro potřeby 
filmových a televizních děl a příslušným městským obvodem, 

- ke sjednocení terminologie osvobození u akcí bez vstupného, 
- k úpravě sazeb poplatku, a to: 
 - sazba 1 Kč u zařízení cirkusů na území MO Plzeň 2 – Slovany byla sjednocena 

s ostatními městskými obvody na jednotnou sazbu 5 Kč, 
 - speciální sazba pro Diecézní charitu Plzeň, za vyhrazení trvalého parkovacího místa 

byla rozšířena na všechny poskytovatele sociálních služeb, které mají na území 
města Plzně provozovnu či sídlo. 

 
 V případě novely vyhlášky o místním poplatku ze psů je nově definován předmět 
poplatku – pes starší 3 měsíců. Bude sjednocen přístup ke státním občanům ČR a k cizincům, 
kteří jsou hlášeni k pobytu na území ČR. Tím dojde k rozšíření okruhu fyzických osob, které 
podléhají místnímu poplatku ze psů. Nižší sazbu poplatku budou mít poživatelé důchodu 
mladší 65 let, pro které je důchod jediný zdroj příjmů. Poplatníci nad 65 let budou mít nižší 
sazbu bez dalších podmínek.  
 
Ing. Náhlík -  v Čl. 10 „Osvobození“ vyhlášky o místním poplatku za užívání veřejného 

prostranství je uvedeno, že poplatek se neplatí za vyhrazení trvalého 
parkovacího místa pro osobu, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P. 
Tato skupina osob nezahrnuje všechny zdravotně postižené občany, např. 
invalidní důchodce, kterých není málo. Doporučuje, aby RMO P2 zvážila, 
jak se postavit k možnosti parkování invalidních důchodců. Žádá o 
projednání této záležitosti s městem tak, aby na zasedání Zastupitelstva 
města Plzně bylo předloženo stanovisko právního odboru MMP;   

 
 K návrhu nebyly jiné připomínky, usnesením č. 12/2020 zastupitelé jednohlasně 
souhlasili: 
- s návrhem znění nové obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. X/2020,       

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství,  
- s návrhem obecně závazné vyhlášky č. X/2020, o změně vyhlášky statutárního města 

Plzně č. 22/2004, o místním poplatku ze psů.  
 
 5. EAP/6  Poskytnutí účelového finančního daru    
 
 Na ÚMO P2 byla doručena žádost Hospicu sv. Lazara, Sladkovského 66a, 326 00 Plzeň, 
IČO 66361508, o finanční dar ve výši 72.000 Kč na služby canisterapie a fyzioterapie pro 
nevyléčitelně nemocné pacienty Hospice.  Místostarosta p. Roman Andrlík předložil variantní 
návrh usnesení, a to: 
- varianta A: schválit poskytnutí účelového finančního daru ve výši 40.000 Kč, tj. výtěžek 

2. reprezentačního plesu MO Plzeň 2 - Slovany, 
- varianta B: schválit poskytnutí účelového finančního daru ve výši 72.000 Kč, tj. výtěžek 

2. reprezentačního plesu MO Plzeň 2 – Slovany a dofinancování z rozpočtu MO Plzeň 2 
- Slovany. 
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 Žádost projednala Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany dne 17. 3. 2020 a svým 
usnesením č. 29/2020 jednomyslně souhlasila s poskytnutím účelového finančního daru ve 
výši 72.000 Kč.  
 
Ing. Aschenbrenner – doplňuje, že doplatek ve výši 32.000 Kč bude uhrazen z položky 

individuálních grantů; 
p. Andrlík -  navrhuje hlasovat o variantě B, která byla odsouhlasena na jednání RMO P2; 
 
 Zastupitelé se stanoviskem RMO P2 souhlasili a usnesením č. 13/2020 jednomyslně 
schválili poskytnutí účelového finančního daru žadateli Hospic sv. Lazara, Sladkovského 66a,    
326 00 Plzeň, IČO 66361508, ve výši 72.000 Kč. 
 
 Ve 14:08 hodin přišel p. Hlaváček, přítomno 25 zastupitelů.  
 
 
 6. EAP/3 Rozpočtové opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2020   
  
 Místostarosta MO P2 p. Andrlík předložil návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu 
schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2020, který zahrnoval: 
- účelový převod z rozpočtu OŠMT MMP na vybavení zahrad v mateřských školách 

herními prvky a zahradním nábytkem. Finanční prostředky ve výši 62 tis. Kč budou 
použity pro 23. MŠ, Topolová 3, Plzeň, na nákup herních prvků,  

- navýšení příjmů z pronájmu majetku – nebytový prostor v objektu občanské 
vybavenosti umístěném na pozemku parc. č. 14286 v k. ú. Plzeň (náměstí Milady 
Horákové). Částka ve výši 1.500 tis. Kč bude využita jako zdroj financování 
rekonstrukce uvedeného nebytového prostoru,  

- dotaci pro Hospic sv. Lazara ve výši 40 tis. Kč na canisterapii, tj. léčebný kontakt psa a 
člověka – výtěžek 2. reprezentačního plesu MO Plzeň 2 – Slovany.  

 
 K návrhu nebyly dotazy, usnesením č. 14/2020 zastupitelé 25 hlasy schválili 
předložený návrh.  
 
 
 7.  EAP/4 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2019  
 
 Místostarosta MO P2 p. Andrlík dále předložil dokumentaci k dílčímu závěrečnému 
účtu MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2019 a dokumentaci k účetní závěrce MO P2 za rok 2019. 
Zůstatek hospodaření městského obvodu po provedení operací v rámci finančního vypořádání 
za rok 2019 činí 22.592.865,90 Kč.  
 
 Návrh byl předem kladně projednán ve Finančním výboru ZMO P2 a v Radě městského 
obvodu Plzeň 2 - Slovany.  
 
 Ani zastupitelé k němu neměli dotazy, usnesením č. 15/2020 jednomyslně schválili 
dílčí závěrečný účet MO P2 – Slovany za rok 2019, účetní závěrku MO P2 – Slovany za rok 
2019, včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření a provedení 
operací finančního vypořádání MO P2 – Slovany za rok 2019.   
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 8.  EAP/5 Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany 
roku 2019, k 1. 1. 2020, rozpočet účelových fondů na rok 2020, 
rozpočtové opatření č. 4 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 
roku 2020, rozšíření plánu investic MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2020 

 

 Další materiál zpracovaný odborem EaP se týkal 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 2020 činí 4.003 tis. Kč. Rozpočet Fondu rezerv a 
rozvoje je pro letošní rok ve výši 33.831 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity např. na 
stavební investice (PD Malostranská jezírka, zázemí na Božkovském ostrově, OZ Bručná – ul. 
U Stezky, kavárna Homolka, …), nákup vozidla pro JSDH Božkov, péči o stromy atd. 
Finanční prostředky budou zapojeny rozpočtovým opatřením č. 4/2020. 
 Usnesením ZMO P2 č. 5/2020 ze dne 28. 1. 2020 byl schválen „plán investiční 
výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 – Slovany v roce 2020“. Na základě požadavku 
odboru MaI se tento plán rozšiřuje o další investiční akce, např. kavárna Homolka, globus – 
umělecký artefakt (včetně projektových dokumentací) a dále o projektové dokumentace SSZ 
Malostranská, pumptrack – terénní cyklistická dráha, dopravní řešení U Školky – Šeříková a 
studii vnitrobloku Blatenská. 
 
 Původní materiál v této záležitosti byl odsouhlasen usnesením RMO P2 č. 33/2020 ze 
dne 17. 3. 2020, včetně jeho příloh. Následně byla k rukám p. starosty doručena informace o 
záměru MMP předložit na květnové jednání Zastupitelstva města Plzně návrh na snížení 
rozpočtu příjmů z cizích daní pro rok 2020, včetně návrhu na kompenzaci tohoto výpadku 
v rozpočtu MMP z důvodu zachování rozpočtové stability města. Toto avizované snížení 
rozpočtu příjmů bude mít dle platného finančního vztahu rozpočtu města k rozpočtům 
městských obvodů přímý dopad na rozpočty jednotlivých MO. Pro MO Plzeň 2 – Slovany se 
jedná o částku ve výši 8.589 tis. Kč. Z tohoto důvodu dochází k částečné úpravě příloh 
usnesení, které zastupitelé obdrželi „na stůl“, a to: 
Příloha č. 1 -  Rozpočtové opatření č. 4/2020 – snížení použití FRR o 8 mil. Kč (snížení 

kapitálových výdajů – stavební investice určené pro odbor MaI) 
Příloha č. 2 - Fond rezerv a rozvoje – vyjmutí z potřeb fondu plánované akce „RLZ 

vnitrobloku Brojova x Francouzská x Slovanská alej“ 
Příloha č. 4 -  Návrh plánu investiční výstavby MO P2 roku 2020 – přesun akce „RLZ 

vnitrobloku Brojova x Francouzská x Slovanská alej“ z finančně zajištěných 
investic plánovaných v roce 2020 do dalších možných investic, které nejsou 
finančně zajištěné. 

 
PhDr. Fluxa –  akce „vnitroblok Brojova x Francouzská x Slovanská alej“ se v letošním 

roce realizovat nebude. Před dnešním zasedáním ZMO P2 zaznamenal dotaz 
Mgr. Maštálky na pumptrack a globus. Pumptrack bude hrbolatá překážková 
dráha pro kola a koloběžky. V letošním roce se navrhuje 200 tis. Kč na 
zpracování PD. Po konzultaci s ÚKRmP jsme vytipovali umístění této dráhy 
v prostoru bývalého cvičiště u řeky Radbuzy; 

Ing. Aschenbrenner – globus je umělecký artefakt – mapa Slovan přenesená na kouli. 
Navrhujeme zhotovení tohoto artefaktu ve větší velikosti a jeho umístění se 
předpokládá před slovanskou radnicí;  

 
 K materiálu nebyly jiné dotazy, usnesení č. 16/2020 zastupitelé přijali takto: 
pro 24, proti 0, zdržel se 1 zastupitel (Bc. Sequens).  
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 9. EAP/7 Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 
roku 2020  

 
 Následoval návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – 
Slovany roku 2020. Na základě usnesení RMO P2 č. 49/2020 ze dne 15. 4. 2020 ve věci 
„Prominutí placení místního poplatku ze psů pro fyzické a právnické osoby s místní 
příslušností na území MO P2, na poplatkové období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020, z důvodu 
koronavirové pandemie“ byly zpracovány změny v rozpočtu MO P2 na rok 2020. Tyto změny 
jsou předloženy v rámci rozpočtového opatření č. 5 pro rok 2020. Na místní poplatek ze psů 
je rozpočtováno 900 tis. Kč. K 15. 4. 2020 bylo na poplatku vybráno celkem 207.963,48 Kč. 
Z důvodu prominutí místního poplatku ze psů je nutno provést snížení rozpočtu příjmů – 
provozní příjmy – vlastní příjmy daňové – místní poplatky – poplatek ze psů ve výši 700 tis. 
Kč. Výpadek příjmů bude pokryt snížením provozních výdajů – běžné výdaje odboru 
životního prostředí na zimní údržbu v roce 2020.   
 
 K návrhu nebyly dotazy, usnesením č. 17/2020 zastupitelé všemi hlasy schválili 
rozpočtové opatření č. 5/2020.    
 
 
 10. MAI/2 Žádost o dotaci z programu „Účelové investiční dotace pro jednotky 

SDH obcí“ pro rok 2021 vyhlášeného Ministerstvem vnitra – GŘ HZS 
ČR pro projekt „Stavební úpravy a novostavba v areálu hasičské 
zbrojnice, Plzeň – Koterov, část I. – Novostavba sociálního zázemí“  

 

 Dne 30. 3. 2020 byl zveřejněn dopis Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství 
hasičského záchranného soboru ČR o vyhlášení účelových investičních dotací obcím v rámci 
programu „Dotace pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2021, s nejzazším termínem podání 
žádosti do 14. května 2020. V podprogramu JSDH_V32021 – stavba nebo rekonstrukce 
požární zbrojnice, se poskytuje dotace do výše až 50 % nákladů akce v běžném roce, max. do 
výše 4,5 mil. Kč. V minulých letech existovala praxe, že Plzeňský kraj na základě přidělení 
dotace z MV – GŘ HZS ČR přidělil následnou dotaci ve výši 75 % dotace z MV.  
 MO Plzeň 2 – Slovany se již cca od roku 2002 snaží zajistit rekonstrukci a dostavbu 
stávající hasičské zbrojnice v Koterově, kterou využívá SDH Koterov. V současné době 
probíhá projednávání projektové dokumentace pro stavební řízení na I. část stavby – 
Novostavbu sociálního zázemí. Poté bude podána žádost o stavební povolení. Odhadované 
náklady jsou ve výši 8.750.000 Kč vč. DPH. Podíl žadatele bude hrazen z rozpočtu MO Plzeň 
2 – Slovany pro rok 2021. Jeho výše je závislá na skutečnosti, zda bude získána dotace z GŘ 
HZS + dotace od Plzeňského kraje, či pouze dotace z GŘ HZS. V případě získání dotace se 
předpokládá realizace stavby v období 05-12/2021.  
 
 Záměr kladně projednala Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na jednání dne     
15. 4. 2020, ani zastupitelé k němu neměli připomínky. Usnesením č. 18/2020 zastupitelé 
jednomyslně souhlasili: 
- s podáním žádosti o dotaci z programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH 

obcí“ pro rok 2021 vyhlášeného Ministerstvem vnitra – GŘ HZS ČR pro projekt 
„Stavební úpravy a novostavba v areálu hasičské zbrojnice, Plzeň – Koterov, část I. – 
Novostavba sociálního zázemí“,  

- v případě přidělení dotace se spolufinancováním projektu dle výše přiznané dotace, 
které bude kryté prostředky z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2021 v maximální 
výši 10 mil. Kč jmenovitě určených na tuto akci. 
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Ing. Aschenbrenner – podání žádosti o dotaci bylo odsouhlaseno již na včerejším jednání 
Rady města Plzně (27. 4. 2020); 

 
 

 11. TAJ/7 Zasedání výborů ZMO Plzeň 2 – Slovany v mimořádné situaci a 
stanovení výše odměn  

 

 Z důvodu aktuálních mimořádných opatření vyvolaných pandemií COVID – 19 je nutné 
stanovit režim jednání vícečlenných orgánů. Starosta MO P2 předložil návrh s možností 
zasedání výborů formou per rollam neboli korespondenčně, či pomocí technických prostředků 
(např. videokonference). Konkrétní způsob jednání a způsob hlasování vždy určí předseda 
výboru. Obdobný materiál ohledně jednání komisí RMO P2 projednala Rada městského 
obvodu na jednání dne 15. 4. 2020. Současně pan starosta navrhl stanovit výši odměny 
členům komisí RMO P2 a výborů ZMO P2, kteří nejsou členy zastupitelstva, při zasedání per 
rollam v poloviční výši stanovené usnesením ZMO P2 č. 73/2018 ze dne 4. 12. 2018.  
 
Ing. Aschenbrenner – apeluje na předsedy komisí, které projednávají žádosti o granty, aby 

k jejich projednání došlo co nejdříve. Žádosti, které podléhají schválení 
v ZMO P2, budou předloženy na zasedání v červnu 2020; 

 
 K návrhu nebyly připomínky, usnesení č. 19/2020 v této záležitosti zastupitelé schválili 
jednomyslně.  
 
 
 11. a) TAJ/8 Opatření realizovaná MO Plzeň 2 – Slovany v souvislosti s krizovou 

situací týkající se šíření nemoci Covid – 19  
 

Ing. Aschenbrenner – zastupitelé „na stůl“ obdrželi informativní zprávu o opatřeních přijatých 
vedením MO Plzeň 2 – Slovany v souvislosti s koronavirovou pandemií za 
období březen – duben 2020. V případě zájmu lze e-mailem poskytnout i 
tabulku s finančním vyčíslením; 

 
 K materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 20/2020 jej zastupitelé vzali na vědomí 
jednohlasně.  
 
 
 12.  Různé 

 
 V bodě „různé“ nebyly vzneseny žádné připomínky.  
 
 
Následující materiály byly členům ZMO P2 zaslány v předstihu pro informaci: 
 
 13. TAJ/1  Projednání informativních zpráv na 11. zasedání ZMO Plzeň 2 – 

Slovany ve volebním období 2018-2022 – blok I. (hosté)  
 

 14. KT/1 Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policí Plzeň – služebnou 
Slovany a Policií ČR – obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2019 

 
 15. KT/2 Činnost JSDH a SDH  působících v MO Plzeň 2 – Slovany v roce 2019  
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 16. TAJ/2 Činnost orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  
 
 17. TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 11. zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2018-2022 – 
blok II.    

 
 18. MAI/1 Podnět Ing. Kaslové na zlepšení stavu v oblasti Blatenská 11-17   
 
 19. EAP/2 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období             

02-03/2020   
 
 20. TAJ/4 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období           

02-03/2020  
 
 21. TAJ/5 Závěrečná zpráva z kontroly vybrané investiční akce „Zateplení 

budovy 51. MŠ, Částkova 6 v Plzni“ 
 
 22. TAJ/6 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany v období od 7. 1. 2020 do 9. 3. 2020 

 
 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto p. starosta poděkoval všem přítomným za 
účast a ve 14:20 hodin zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ukončil.  
 
 
 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 12/2020 až 20/2020 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 5. 5. 2020                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 
 


