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ZÁPIS 
 

z 15. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 

2018-2022 ze dne 26. 1. 2021 
 

Přítomni: Ing. Lumír Aschenbrenner, Roman Andrlík, 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, Ing. Michal Statevský, Mgr. Bc. Jakub Šauer, Bc. David Šlouf, 

MBA, Eva Trůková, Ladislav Uhrin, Petr Vileta, Marek Vojtěch; 

Omluven: MUDr. Milan Štěpáník; 

 

Začátek jednání: 14:00 hodin 

 

Program: 

 1.   Zahájení a schválení programu zasedání  

 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 

2021 

 7. MIR/2 Plán investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 – Slovany v roce 

2021  

 8. TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 15. zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2018-2022  

 9. MIR/1 IZ – Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2020, 

včetně investic v budovách MŠ  

 10. MIR/3 IZ – Investiční akce jiných subjektů na území MO Plzeň 2 – Slovany v roce 

2021  

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

12/2020-01/2021 

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

12/2020-01/2021 

 13.  Různé 

 

 

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

stanovení ověřovatelů zápisu 
 

 15. 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, 

který přivítal přítomné, konstatoval, že na začátku jednání je přítomno 26 členů zastupitelstva, 

jednání je usnášeníschopné. Z důvodu vyhlášeného nouzového stavu a nutnosti dodržovat 
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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 upravený 

program jednání schválen jednomyslně.    

 

 Za členy návrhové komise pan starosta navrhl: Ing. et Ing. Miloše Nového, Mgr. Bc. 

Jakuba Šauera a p. Jana Hlaváčka. Návrh byl přijat 26 hlasy.   

 

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

byli schváleni rovněž 26 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 (zúčastnil se zástupce velitelky 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. Špiroch a p. Jůzek se ze zasedání ZMO P2 omluvili.  

 

Bc. Bečvář –  strážníci řešili 641 událostí a 247 přestupků zejména na úseku dopravy, 

veřejného pořádku, majetku a občanského soužití. Rapidně se snížil počet 

vyřešených přestupků na úseku porušování opatření vlády v souvislosti 

s Covid-19, průměrně napomínali 4 osoby denně. Byla provedena kontrola na 

dodržování uzavření restaurací, závady nebyly zjištěny. Dále řeší telefonické 

a písemné podněty občanů, které se týkají především nesprávného parkování, 

odstavení autovraků. Za minulý rok 27 podnětů postoupili správnímu orgánu 

a informovali správce pozemní komunikace, většinou Správu veřejného 

statku města Plzně;     

 

p. Vileta – některá města přistupují k odtahování vozidel, pokud se prokazatelně jedná o 

vrak. Plánuje se podobný postup i v Plzni? 

Ing. Aschenbrenner – bude zpracován legislativní postup pro odtahování vozidel, který bude 

následně zaslán všem zastupitelům; 

 

 Protože k vystoupení Bc. Bečváře nebyly jiné dotazy, přistoupilo se k hlasování. 

Usnesením č. 1/2021 zastupitelé přednesené informace vzali na vědomí jednomyslně, tj. 26 

hlasy. Bc. Bečvář z jednání odešel ve 14:10 hodin.  

 

 

 5. TAJ/2  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.  V případě zájmu bude zastupitelům odeslána podrobnější verze zprávy.   
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  K materiálu nebyly připomínky, zastupitelé jej vzali na vědomí usnesením č. 2/2021 

jednomyslně.   

 

 

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

roku 2021  
 

 Dalším bodem jednání byl návrh rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO 

Plzeň 2 – Slovany roku 2021, který zahrnoval: 

- zapojení zůstatku FRR MO P2 k 31. 12. 2020 v celkové výši 7.043 tis. Kč pro: 

 - odbor MIR na kapitálové výdaje – stavební investice v objemu 6.543 tis. Kč (akce 

rozpočtované v roce 2020, jejichž realizace přechází do roku 2021, zastřešení vjezdu 

garáží a úhrada faktury za vícepráce na zpracování PD rekonstrukce ulice V Kamení a 

Na Výsluní); 

 - odbor ŽP na provozní výdaje – běžné výdaje v objemu 500 tis. Kč na úhradu faktur za 

kácení topolů U Ježíška; 

- navýšení závazného ukazatele kapitálové výdaje – stavební investice odboru MIR ve výši 

830 tis. Kč na zpracování DÚR akce „Dopravní řešení – křižovatka Mikulášská x 

Mikulášské náměstí“; 

- navýšení závazného ukazatele provozní výdaje – provozní příspěvky pro 31. MŠ Plzeň, 

Spojovací 7, ve výši 200 tis. Kč na pokrytí mzdových výdajů v návaznosti na zvýšení 

úvazku a změnu financování zdravotních sester; 

- převod kapitálových finančních prostředků z rozpočtu MO P2 do rozpočtu MMP ve výši 

60 tis. Kč s určením pro odbor investic MMP na realizaci akce „Parkování u HZ ul. Na 

Rychtě“; 

 

PhDr. Fluxa –  mezi akcemi odboru MIR je i zastřešení vjezdu do garáží pod budovou 

radnice. Parkovací místa neslouží jen pro potřeby úřadu, ale některá jsou i 

pronajímána. Podrobný projekt byl zpracován ve spolupráci s Ing. arch. 

Ulčem, nyní bude následovat soutěž, finální cena bude známa až po jejím 

skončení. Budova radnice je stará již přes 20 let, proto bude třeba v příštích 

letech investovat více financí do údržby, např. střecha, okna, fasáda, …;  

Ing. Aschenbrenner – příjmy z pronájmu parkovacích míst činí cca 380 tis. Kč ročně;  

 

 Návrh kladně projednal Finanční výbor ZMO P2 i Rada městského obvodu. Ani 

zastupitelé k němu neměli připomínky, usnesením č. 3/2021 jej schválili jednomyslně a 

současně uložili RMO P2 provést rozpočtové změny po schválení souvisejícího rozpočtového 

opatření v orgánech města, v termínu do 31. 3. 2021.  

 

 

 7.  MIR/2 Plán investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 – Slovany 

v roce 2021   

  

  Místostarosta MO P2 PhDr. Fluxa předložil návrh plánu investiční výstavby hrazené 

z prostředků MO Plzeň 2 – Slovany v letošním roce. Ve schváleném rozpočtu MO P2 pro rok 

2021nebyly pro investiční výstavbu určeny žádné finanční prostředky. Rozpočtovým opatřením 

č. 1/2021 byly přiděleny finanční prostředky ve výši 6,543 mil. Kč. Jde o finance nevyčerpané 

na akce v roce 2020, jejichž dokončení a dofinancování přechází do roku 2021.   
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Plán investiční výstavby je rozdělen do čtyř skupin, a to: 

a)  investice započaté v roce 2020 – finančně zajištěné: 

  - kavárna Homolka  

  - Obnova Jiráskova náměstí 

 

b)  investice plánované v roce 2021 – finančně zajištěné: 

  - budova ÚMO Plzeň 2 – Slovany – zastřešení vjezdové rampy  

  - dětské hřiště Šeříková ulice  

 

c)  další možné investice (v případě zajištění finančních prostředků v březnu 2021): 

  např.:  

  - Chvojkovy lomy – fitness prvky pro seniory 

  - ŠSP Malostranská – elektroinstalace – napojení úložných boxů pro nabíjení mobilních 

telefonů a napojení pro zázemí správce areálu 

  - stoly na stolní tenis – umístění ve vnitroblocích dle požadavků občanů 

  - 2. MŠ, U Hvězdárny 26 – rekonstrukce kuchyně 

 

d)  další možné investice (v případě zajištění finančních prostředků): 

  např.:  

  - Globus – exteriérová plastika – umělecký návrh  

  - KDŠ – VI. etapa – zateplení fasády, nová vzduchotechnika, pergola  

  - Malostranská jezírka – realizace v případě možnosti získání dotace  

 

  Dále byl předložen návrh týkající se zajištění projektových dokumentací: 

a)  projektové dokumentace započaté v roce 2020 – finančně zajištěné:  

  - HZS Koterov – dostavba a rekonstrukce   

  - veřejný prostor mezi 13. ZŠ a Církevní školou 

  - dopravní řešení U Školky – Chválenická  

  - VNB Chválenická – U Školky – Nepomucká – U Pumpy  

  - Malostranská jezírka  

  - obytná zóna IIa – ulice V Kamení a Na Výsluní (úsek K Rozhraní – Pěnkavova)  

  - OU Ve Višňovce 3. část  

  - dopravní řešení Mikulášská – Mikulášské náměstí  

 

b)  projektové dokumentace plánované v roce 2021 – finančně nezajištěné:  

  např.  

  - dodatečné připojení nemovitostí na kanalizaci v Koterově 

  - kanalizace a vodovod v ulici V Závrtku 

  - HZS Koterov – dostavba a rekonstrukce 

 

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 –  upozorňuje zejména na „další možné investice“, které jsou uvedené ve dvou 

tabulkách vzhledem ke stavu připravenosti jednotlivých akcí a k výši 

finančních prostředků. V první tabulce jsou akce, u kterých se předpokládá 

realizace po zapojení finančních prostředků z přebytku hospodaření. Druhá 

tabulka obsahuje akce, jejichž realizace bude možná v případě zajištění 

dalších finančních prostředků, a proto je pravděpodobnost jejich realizace 

malá. Na zasedání ZMO P2 v dubnu při schvalování zapojení finančních 
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prostředků se budou navrhovat akce z první tabulky. V případě projektových 

dokumentací je situace obdobná;  

 

Ing. Sokol –  rád by připomenul akci, která v tabulce není zahrnuta, ale neměla by být 

vyřazena ze sledování. Jedná se o realizaci semaforů Malostranská – Květná. 

Projektová dokumentace byla zpracována, ale k realizaci zatím nedošlo 

z důvodu nedostatku finančních prostředků; 

PhDr. Fluxa –  se SVSMP bylo dohodnuto, že MO připraví projekt a SVSMP zajistí realizaci. 

V rámci covidových škrtů tato akce z rozpočtu města vypadla. Počítá s tím, 

že tato záležitost bude na městě znovu otevřena při jednání o rozdělení 

přebytku hospodaření a v rámci jednání o akcích SVSMP v letošním roce; 

 

 K materiálu nebyly jiné dotazy, usnesení č. 4/2021 v této záležitosti zastupitelé přijali 

všemi hlasy. 

 

 

8. – 12. TAJ/2  Projednání informativních zpráv na 15. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

ve volebním období 2018-2022  
 

 Následovalo projednání informativních zpráv.  

 

a) MIR/1 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2020, 

včetně investic v budovách MŠ 

 

b) MIR/3 Investiční akce jiných subjektů na území MO Plzeň 2 – Slovany v roce 

2021  

 

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

12/2020-01/2021 
 

Mgr. Janouškovec – dne 6. 1. 2021 Finanční výbor jednal korespondenčně, všechny zaslané 

materiály byly jednomyslně schváleny; 
 

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

12/2020-01/2021 

 

Ing. Sokol –  ve zprávě je přiložen zápis z jednání Kontrolního výboru v prosinci 2020. 

Další jednání proběhlo dne 18. 1. 2021, zápis bude součástí informativní 

zprávy pro příští zasedání ZMO P2;  

 

Usnesením č. 5/2021 zastupitelé vzali všechny informativní zprávy na vědomí jednomyslně.    

 

 

 13.  Různé 
 

 

p. Vileta –  na městě se údajně připravuje hlasování a jednání ZMP on-line. Uvažuje o 

této možnosti i obvod, aby se zastupitelé v době nouzového stavu nemuseli 

scházet prezenčně?  
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Ing. Aschenbrenner – informaci o způsobu zasedání Zastupitelstva města Plzně ověří. MO o 

jednání on-line zatím neuvažuje. Další zasedání ZMO P2 bude až v dubnu, to 

už může být situace jiná;  

PhDr. Fluxa –  na poslední poradě starostů s p. primátorem se o jednání ZMP formou on-line 

nemluvilo. Zasedání proběhne normálně; 

Ing. Aschenbrenner – vyzývá zastupitelské kluby, aby zaslali své podněty, jakou formu příštího 

zasedání ZMO P2 preferují, zda on-line nebo prezenčně;  

 

 

 

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

a ve 14:30 hodin zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ukončil.  

 

 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 1/2021 až 5/2021 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 29. 1. 2021                                                                                                        

Zpracovala: Jana Rusinová 


