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ZÁPIS 
 

z 12. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 

2018-2022 ze dne 16. 6. 2020 
 

Přítomni: 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, Mgr. Bc. Jakub Šauer, Bc. David Šlouf, MBA, 

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

Vojtěch; 

Omluveni: Roman Andrlík, Ing. Lumír Aschenbrenner, 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 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden-březen 2020   

 7. EAP/3 Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2020, blokace finančních prostředků v návaznosti na snížení rozpočtu 

z cizích daní 

 8. EAP/4 Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany 

 9. TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 12. zasedání Zastupitelstva městského 

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

Slovany   

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

2020, včetně investic v budovách MŠ 

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

04-06/2020 

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

04-05/2020 

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

Slovany v období od 10. 3. 2020 do 13. 5. 2020 
 15.  Různé 
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1. – 3.  Zahájení a schválení programu jednání, volba návrhové komise, 

stanovení ověřovatelů zápisu 
 

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

2018-2022 zahájil a jeho průběh řídil místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany PhDr. Jan Fluxa. 

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 místostarosta navrhl: Ing. et Ing. Miloše Nového, Ing. 

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

 

 Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. František Sokol, MBA a Bc. Filip Sequens, kteří 

byli schváleni rovněž 24 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. Npor. Bc. Špiroch 

se ze zasedání ZMO P2 omluvil. Přítomní hosté ústně informovali o činnosti uvedených složek 

za uplynulé období.  

 

p. Šimůnková – v poslední době strážníci prováděli především dohled nad dodržováním 

nouzových pravidel, zejména nošení roušek. V Cyklistické ulici byla hlídkou 

zjištěna vypáčená garáž, řešili stížnosti na parkování vozidel na chodníku a 

odkládání odpadu mimo určená místa. Od počátku roku evidují 2200 událostí, 

z toho 80 % přestupků se týká oblasti dopravy;  

 

p. Vileta –  upozorňuje na přerostlé keře u kruhového objezdu Sušická. S ohledem na 

špatné rozhledové poměry doporučuje jich prořezání;  

 

p. Jůzek –  v souvislosti s pandemií koronaviru členové jednotek SDH prováděli 

desinfekci, např. herní prvky na Božkovském ostrově, objekt Hospice sv. 

Lazara, Domovinky, Domova sv. Aloise, vnitřních prostorů ÚMO P2 a KD 

Šeříková. Rozvezli desinfekci pro mateřské školy, pomáhali s provizorním 

provozem ZŠ Masarykova. Pan Jůzek poděkoval vedení MO P2 a paní 

tajemnici za spolupráci v této složité situaci. Naopak konstatoval, že HZS jim 

neposkytl žádnou součinnost. V poslední době zasahovali v železničním 

tunelu u Ejpovic, kde byla závada na čidle v tubusu a dále se podíleli na 

zprůjezdnění cyklostezky v Koterově po přívalovém dešti a nárazovém větru. 

Závěrem upozornil na nevhodné podmínky pro desinfekci výzbroje a výstroje 

v objektu Koterovská 160, kde není k dispozici teplá voda; 
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 Zastupitelé k předneseným informacím neměli dotazy, hosté z jednání odešli ve 14:15 

hodin. Usnesením č. 21/2020 zastupitelé vzali přednesené informace na vědomí 23 hlasy, 1 

zastupitel nehlasoval.         

 

 

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

Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany   
 

  Vzhledem k tomu, že pan starosta se ze zasedání ZMO P2 omluvil, byla zastupitelům 

rozeslána podrobnější zpráva o činnosti orgánů města Plzně od posledního zasedání ZMO Plzeň 

2 – Slovany. Zastupitelé písemně obdrželi přehled vybraných usnesení RMP a ZMP 

s komentářem.  

 

PhDr. Fluxa –  ve zprávě je zmíněna řada projednaných dotací, zdůrazňuje dotaci na projekt 

zelené střechy na budově ÚMO P2 ve výši 200 tis. Kč, kterou odsouhlasila 

Rada města Plzně svým usnesením č. 463 ze dne 9. 6. 2020; 

 

  K materiálu nebyly připomínky, zastupitelé jej vzali na vědomí usnesením č. 22/2020 

všemi hlasy.    

 

 

 6. EAP/1 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden-březen 2020    
  

 Dalším bodem jednání byl rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden-

březen 2020. Příjmy jsou plněny na 55,55 % a výdaje čerpány na 16,42 % k rozpočtu 

upravenému. Čerpání na investičních akcích je na 4,11 % k rozpočtu upravenému.  

 

Mgr. Janouškovec – materiál byl projednán ve Finančním výboru ZMO P2 dne 27. 5. 2020 a 

doporučen zastupitelstvu ke schválení; 

 

 Návrh byl kladně projednán rovněž v Radě městského obvodu. Ani zastupitelé k němu 

neměli připomínky, usnesením č. 23/2020 jednomyslně schválili rozbor hospodaření MO Plzeň 

2 – Slovany za období leden-březen 2020.    

 

 

 7.  EAP/3 Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2020, blokace finančních prostředků v návaznosti na snížení 

rozpočtu příjmů z cizích daní 
  

 Dne 11. 5. 2020 byli starostové jednotlivých obvodů informování dopisem z MMP o 

nezbytnosti reagovat v rozpočtu na rok 2020 + SVR v následujících letech na negativní dopady 

koronavirové krize v návaznosti na propad daňových příjmů. 

Dle aktuálně dostupných informací činí odhad propadu daní pro MO P2 – Slovany  

12 025 tis. Kč pro rok 2020, 9 663 tis. Kč pro rok 2021 a 4 831 tis. Kč pro rok 2022. 

Dle Statutu města je městský obvod povinen neprodleně projednat související rozpočtové 

opatření a tím zajistit dodržení zásady vyrovnanosti rozpočtu (včetně střednědobého finančního 

plánování) vyplývající z ustanovení zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů. 

Vzhledem k tomu, že MO P2 – Slovany nemá vytvořenu žádnou finanční rezervu z předchozích 

let, je zapotřebí přijmout opatření na redukci plánovaných výdajů rozpočtovaných pro toto 
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období. Proto byl předložen návrh na blokaci finančních prostředků v rozpočtu roku 2020 

v celkové výši 12.350 tis. Kč. Ve věci žádosti o dotaci z programu „Účelové investiční dotace 

pro jednotky SDH obcí“ pro rok 2021 vyhlášeného MV – GŘ HZS ČR pro projekt „Stavební 

úpravy a novostavba hasičské zbrojnice, Plzeň – Koterov, část I. – Novostavba sociálního 

zázemí“, byl „na stůl“ předložen upravený návrh usnesení, a to: 

- v případě nepřidělení dotace nebude akce realizována a v návaznosti na nutnost zajistit 

dodržení zásady vyrovnanosti rozpočtu v roce 2021 budou tyto finanční prostředky, které 

byly v rámci schvalování SVR na rok 2021 alokovány na výše uvedenou akci, použity na 

propad daňových příjmů v roce 2021,  

- v případě přidělení dotace bude propad daňových příjmů řešen úsporou provozních 

výdajů v roce 2021 a zároveň s tímto bude MO P2 řešit způsob předfinancování projektu 

v maximální výši způsobilých nákladů projektu. 

 

Rozpočtové opatření dále zahrnovalo: 

- neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na pokrytí výdajů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociální práce, ve výši 1.314 tis. Kč, 

- neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na pokrytí výdajů souvisejících se 

zabezpečením činností vykonávaných v oblasti SPOD, ve výši 1.813 tis. Kč, 

- účelový převod z MMP s určením pro 37. MŠ, Barvínkova 18, Plzeň, na pomůcky, 

výtvarný materiál, ceny do soutěží, kostýmy a náklady na divadelní představení v rámci 

pořádaných volnočasových akcí pro děti a rodiče, ve výši 11 tis. Kč, 

- odbor MaI požádal o zapojení nerozpočtovaných vlastních příjmů nedaňových v celkové 

výši 301 tis. Kč a jejich následné zapojení na realizaci zvýšených nákladů v souvislosti 

s realizací akce „Kavárna Homolka“ (284 tis. Kč – příjmy z pronájmu majetku, 17 tis. Kč 

– přijaté pojistné náhrady), 

- odbor MaI požádal o přesun 180 tis. Kč z kapitálových výdajů – stavební investice          

(37. MŠ, Barvínkova 18 – odvlhčení zdiva) na kapitálové výdaje – nestavební investice 

– zařízení na měření a regulaci topení na 21. MŠ, Na Celchu 33.   

 

Provedením rozpočtového opatření budou příjmy a výdaje MO P2 v souladu s potřebami 

jednotlivých správců rozpočtové skladby. 

 

 Usnesením č.24/2020 zastupitelé schválili předložený návrh všemi hlasy. Rozpočtové 

změny budou provedeny v termínu do 30. 9. 2020, po schválení souvisejících rozpočtových 

opatření v orgánech města.    

 

 

 8.  EAP/4 Poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany 
  

 Následoval návrh ve věci poskytnutí dotací z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany. Jednalo se 

o dotace v souladu s vyhlášenými dotačními programy v roce 2020 i o dotace na účel, který 

není cílem vyhlášených dotačních programů. Pro letošní rok bylo vyhlášeno 6 dotačních 

programů, a to: 

- pro sociální oblast 

- pro oblast výchovy, vzdělávání a kultury 

- pro oblast životního prostředí 

- pro oblast bezpečnosti 

- pro oblast podpory památkových objektů 

- pro oblast sportu 



Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2 - Slovany dne 16. 6. 2020 

5 
 

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. 25/2020: 
- schválili poskytnutí dotací na základě 34 žádostí v celkové výši 1.466 tis. Kč, 

- neschválili 6 žádostí o dotace. 
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, tj. všemi přítomnými zastupiteli.  

 

 

9. – 13. TAJ/2  Projednání informativních zpráv na 12. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

ve volebním období 2018-2022 
 

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. 

26/2020 jednomyslně.     

 

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

2020, včetně investic v budovách MŠ 

 

 Usnesením č. 27/2020 zastupitelé všemi hlasy vzali na vědomí předloženou informativní 

zprávu.     

 

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

04-06/2020 
 

 K materiálu nebyly připomínky, zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí 

usnesením č. 28/2020 jednohlasně, bez rozpravy.       

 

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

04-05/2020 
 

 Usnesením č. 29/2020 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí jednomyslně.  

 

 

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

Plzeň 2 – Slovany od 10. 3. 2020 do 13. 5. 2020 
 

 Předseda Kontrolního výboru ZMO P2 seznámil přítomné s plněním usnesení 

zastupitelstva v období od 10. 3. 2020 do 13. 5. 2020. Splněno bylo celkem 8 úkolů a dalších 8 

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. 30/2020 v této záležitosti přijali všemi hlasy.  
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 15.  Různé 
 

p. Vileta –  žádá o zaslání podrobnější informace k usnesení RMO P2 č. 126/2019 – 

semafor na Slovanské aleji; 

PhDr. Fluxa –  v této věci je zpracována studie, odpověď pan zastupitel obdrží e-mailem; 

 

p. Vileta –  obrátil se na něj lékař ze zdejší polikliniky ohledně záměru prodeje areálu 

polikliniky Slovany. Údajně je vyvíjen tlak na lékaře, aby na poliklinice 

Slovany ukončili činnost. Je možné, aby poliklinika zůstala nadále městu? 

Kam jinam by se tolik lékařů mohlo přemístit?  

Bc. Šlouf –  budova polikliniky je pronajata do roku 2024. Na město přišla žádost 

společnosti Městská poliklinika Plzeň, spol. s r. o., o odkup budovy, která je 

ve vlastnictví města. Mají zájem, aby lékaři ve své činnosti pokračovali, ale 

do budovy chtějí investovat, a proto ji chtějí vlastnit. Městu se příliš nelíbí 

přímý prodej jednomu zájemci, proto navrhlo postupovat dle Řádu městské 

soutěže – prodej neurčitému okruhu uchazečů, investice do budovy a 

zachování lékařské péče po dobu min. 10 let; 

PhDr. Fluxa –  konečné slovo k prodeji městského majetku má Zastupitelstvo města Plzně. 

Tento bod bude na programu jednání dne 22. 6. 2020; 

Ing. Náhlík –  problematikou se zabývala Komise pro nakládání s majetkem RMO P2, která 

na jednání dne 13. 5. 2020 hlasovala proti prodeji nemovitých věcí tvořících 

areál polikliniky Slovany na adrese Francouzská tř. 2 a 4, Plzeň; 

 

Mgr. Bc. Šauer – jaký je důvod záměru objekt prodávat? 

Bc. Šlouf –  nájemné za polikliniku činí 4 mil. Kč ročně. Poliklinika je jediná na území 

města Plzně, která není v soukromých rukou. Město nemá potřebné finanční 

prostředky, aby investovalo do její modernizace. Její prodej však není nutný. 

Lze počkat do roku 2024 a pak vysoutěžit nového nájemce;   

p. Vileta –  má informaci, že někteří z lékařů založili právnickou osobu a měli by zájem 

polikliniku odkoupit; 

Bc. Šlouf –  v případě prodeje dle Řádu městské soutěže, se může přihlásit kdokoliv, kdo 

je schopen splnit dané podmínky a je oprávněn provozovat takové zařízení; 

 

Ing. Náhlík –  doplňuje informaci, jak město přišlo k budově polikliniky – byla převedena 

do majetku města Plzně od Fondu národního majetku; 

p. Vileta –  zvažuje město prodej každé ordinace samostatně? 

Bc. Šlouf –  za sebe se domnívá, že je to velmi nereálné. Čím více vlastníků, tím horší 

dohoda co dále s budovou, jaké realizovat opravy atd. Vidí dvě možná řešení, 

a to buď ponechat ve vlastnictví města nebo prodat jednomu silnému subjektu, 

který zajistí pokračování lékařských služeb; 

 

Mgr. Maštálka – na městě proběhlo jednání s JUDr. Cinkem, jednatelem společnosti 

PETRANOX, vlastnící objekt bývalé porodnice, který není v dobrém stavu. 

Nebylo by dobré, aby objekt polikliniky dopadl podobně; 

Bc. Šlouf –  jednal s JUDr. Cinkem, aby se zavázali, že v případě odkoupení budovy 

polikliniky do nějakého konkrétního termínu zrekonstruují objekt porodnice 

a budou v něm provozovat sociální a zdravotní služby. Je tam však problém 

s památkáři, proto se JUDr. Cink není schopen k určitému datu zavázat; 
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Ing. Sokol –  prodej budovy více zájemcům nepovažuje za vhodný. Je to složitá záležitost, 

vlastník musí dát záruku, že objekt bude provozovat minimálně 10 let a více 

ve vysokém standardu; 

Mgr. Hlad –  doporučuje stanovit větší rozpětí, než je 10 let, např. 30 let; 

 

PhDr. Fluxa –  o prodeji budovy a jeho podmínkách rozhoduje Zastupitelstvo města Plzně. 

Naše ZMO nemá v této věci žádné pravomoci, neboť objekt nám není svěřen 

do správy; 

Bc. Šlouf –  na ZMP se nyní bude jednat o záměru prodeje objektu. Pokud bude záměr 

schválen, bude se dále řešit vlastní prodej; 

 

 

 

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

účast a ve 14:52 hodin zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ukončil.  

 

 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 21/2020 až 30/2020 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                                                    Bc. Filip Sequens 
        člen ZMO Plzeň 2 - Slovany                                           člen ZMO Plzeň 2 – Slovany 

 

V Plzni dne 22. 6. 2020                                                                                                        

Zpracovala: Jana Rusinová 

 


