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ZÁPIS 
 

z 16. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 

2018-2022 ze dne 13. 4. 2021 
 

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

Hejtmánek, 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, Petr Vileta, Marek Vojtěch; 

Omluven: - 

Nepřítomen: Mgr. Radek Hlad;    

 

Začátek jednání: 14:00 hodin 
 

Program: 

 1.   Zahájení a schválení programu zasedání  
 2.  Volba návrhové komise 
 3.  Stanovení ověřovatelů zápisu   

 4. TAJ/1 Projednání informativních zpráv na 16. zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2018-2022 – blok I. (hosté)  

 5. ORG/1 IZ – Spolupráce Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany s Městskou 

policií Plzeň – služebnou Slovany a Policií ČR – obvodním oddělením Plzeň 

2, za rok 2020 

 6. ORG/2 IZ – Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za rok 2020 

 7. TAJ/2 Činnost orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany  

 8. EAP/4 Návrh změny závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2017 o regulaci 

provozování hazardních her na území města Plzně  

 9. MIR/1 Doplnění plánu investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 – 

Slovany v roce 2021  

 10. EAP/1 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2020  

 11. EAP/2 Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2020, k 1. 1. 2021 a rozpočet účelových fondů na rok 2021  

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

2021  

 13. MIR/2 Žádost o nadační příspěvek z Grantového řízení Oranžové hřiště Nadace ČEZ 

pro projekt „Obnova dětského hřiště v Šeříkové ulici v Plzni“  

 13. a) MIR/4 Žádost o dotaci z programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH 

obcí“ pro rok 2022 vyhlášeného MV-GŘ HZS ČR pro projekt „Stavební 

úpravy a novostavba v areálu hasičské zbrojnice, Plzeň – Koterov, etapa I. – 

Novostavba sociálního zázemí“  

 14. TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 16. zasedání Zastupitelstva městského 

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

 15. MIR/3 IZ – Parkování v ulici Úslavská za plaveckým bazénem   

 16. EAP/5 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období                  

02-03/2021  
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 17. TAJ/4 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období               

01-03/2021  

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

Slovany v období od 17. 11. 2020 do 24. 3. 2021 

 19.  Různé 

 

 

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

stanovení ověřovatelů zápisu 
 

 16. 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 25 členů zastupitelstva, 

jednání je usnášeníschopné. Z důvodu 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 upravený 

program jednání schválen jednomyslně.    

 

 Za členy návrhové komise pan starosta navrhl: Ing. et Ing. Miloše Nového, MUDr. Milana 

Štěpáníka a p. Jana Hlaváčka. Návrh byl přijat 25 hlasy.   

 

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

byli schváleni rovněž 25 hlasy. 

 

4. – 6.     Projednání informativních zpráv na 16. zasedání Zastupitelstva 

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

blok I. (hosté)   

 

 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. Přítomní hosté informovali o činnosti uvedených složek za 

uplynulé období a následně odpověděli na dotazy zastupitelů.  

 

a) ORG/1 Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií Plzeň – služebnou 

Slovany a Policií ČR – obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2020 

 

Bc. Bečvář –  strážníci se v posledním období zabývali hlavně kontrolou dodržování 

vládních opatření. V poslední době zjišťují cca 50 osob denně bez ochrany 

dýchacích cest, bylo uloženo 47 pokut v celkové částce 23 tis. Kč za porušení 

mimořádných opatření, tj. zákazu nočního vycházení a konzumace alkoholu 

na veřejnosti. 5 přestupků bylo předáno do správního řízení. Za nedodržení 

povinnosti nosit ochranu dýchacích cest bylo uloženo 39 pokut v celkové výši 

17 tis. Kč a do správního řízení bylo postoupeno 6 přestupků. Konstatuje, že 

počet přestupků narůstá;  

 

npor. Bc. Špiroch – činnost slovanského obvodního oddělení byla také zaměřena zejména na 

dodržování nařízených opatření, tj. zákaz nočního vycházení, používání 

roušek a respirátorů, kontroly na hranicích okresů. Od počátku letošního roku 
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již bylo evidováno 176 trestných činů, objasněnost je cca 16 %. Téměř všichni 

policisté se účastní kontrol na dodržování vládních opatření. V měsíci únoru 

byla odhalena varna a prodej drog v Rubešově ulici. Oproti tabulkovému 

stavu (tj. 50 osob) mají podstav 10 osob;  

 

Ing. Aschenbrenner – poděkoval oběma velitelům za zvýšenou činnost v souvislosti 

s komplikovanou epidemiologickou situací a nouzovým stavem; 

 

Ve 14:08 hodin z jednání odešel npor Bc. Špiroch. Následovalo hlasování o předložené 

informativní zprávě – usnesením č. 6/2021 ji vzali na vědomí všichni přítomní zastupitelé.  

 

 

b) ORG/2 Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za rok 2020  

 

p. Jůzek –  činnost JSDH za rok 2020 je popsána v předložené informativní zprávě.       

V I. čtvrtletí roku 2021 se všechny tři jednotky podílely na běžné činnosti, 

např. zasahovaly u požáru ubytovny v Sušické ulici, u požáru bytového domu 

v Lobzích a u požáru výškové budovy v Blatenské ulici; 

 

Ve 14:09 hodin přišel Ing. Petr Náhlík, přítomno 26 zastupitelů.  

 

p. Jůzek –  dále hasiči prováděli na žádost Odboru krizového řízení MMP desinfekci 

veřejného prostranství a mobiliáře (např. laviček, dětských prvků, sportovišť). 

Desinfekci použili vlastní, akce probíhala až do 12. 4. 2021. Spolková činnost 

je už více než rok značně omezena. V Koterově byla zpřístupněna opravená 

kaplička na Koterovské návsi, kde proběhla výstava se symbolikou Velikonoc. 

Výstava trvala 3 dny, postupně se jí zúčastnilo cca 350 občanů, kteří ji 

hodnotili kladně. K aktuálnímu stavu techniky – cisternová automobilová 

stříkačka z Koterova byla předána do opravy středního rozsahu, na pokrytí 

nákladů bude využita dotace od Plzeňského kraje;    

 

Ing. Aschenbrenner – poděkoval hasičům za činnost a spolupráci s městským obvodem po 

celou dobu nouzového stavu;  

 

 Protože k informativní zprávě nebyly dotazy, přistoupilo se k hlasování. Usnesením č. 

7/2021 informativní zprávu zastupitelé vzali na vědomí jednomyslně, tj. 26 hlasy. 

 

Hosté z jednání odešli ve 14:15 hodin.  

 

 

 7. 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.  Dodatečně bude zastupitelům odeslána podrobnější verze zprávy.   

 

p. Vileta –  v plánu investic, který prošel RMO Plzeň 2 – Slovany, je akce plastika globus 

s náklady ve výši 5 mil. Kč. O co se konkrétně jedná, byl záměr projednán 

v příslušné komisi a jaké bylo její stanovisko?  
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Ing. Aschenbrenner – jedná se převedení mapy Slovan na globus. Zatím je zhotovený pouze 

model o průměru cca 1 m. O tvorbu díla má zájem akademický sochař p. 

Šindelář, ale o zhotoviteli glóbu ani o jeho umístění ještě není rozhodnuto. Na 

akci nejsou finanční prostředky; 

PhDr. Fluxa –  akce „Globus – exteriérová plastika“ je zařazena v plánu investiční výstavby 

MO Plzeň 2 – Slovany na letošní rok, v části další možné investice (v případě 

zajištění finančních prostředků). Materiál týkající se plánu investiční 

výstavby byl kladně projednán v Komisi pro rozvoj obvodu a investiční 

činnost RMO P2 a poté v Radě i Zastupitelstvu městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany;  

 

Ing. Aschenbrenner – Městská policie požádala o přesunutí části svých aktivit do objektu 

bývalých autogaráží Štádler v Částkově ulici. V měsíci únoru proto byl 

odeslán dopis adresovaný členu Rady města Plzně pro bezpečnost, ve kterém 

jsme nabízeli společné jednání v této věci, za účasti nového vlastníka 

uvedeného objektu. Dosud však nepřišla žádná odpověď;  

 

  K materiálu nebyly jiné dotazy, zastupitelé jej vzali na vědomí usnesením č. 8/2021 

jednomyslně.   

 

 

 8. EAP/4 Návrh změny závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2017 o 

regulaci provozování hazardních her na území města Plzně  
 

  Statutární město Plzeň koncem roku 2017 vydalo vyhlášku č. 6/2017 regulující 

provozování hazardu na území města, s účinností od 1. 1. 2018. Výčet míst, na nichž lze 

provozovat vyhláškou povolené hazardní hry, je uveden v příloze č. 1 této vyhlášky. Po uplynutí 

tří let nastala potřeba aktualizovat přílohu vyhlášky, neboť řada provozoven na uvedených 

adresách mezitím zanikla, a naopak město obdrželo žádosti o vznik nových herních prostorů. 

 

  Součástí materiálu bylo původní znění vyhlášky č. 6/2017, návrh změnové vyhlášky a 

kladné usnesení Komise pro bezpečnost RMO Plzeň 2 – Slovany.   

 

Ing. Aschenbrenner – změnou vyhlášky dochází ke snížení počtu míst na území MO Plzeň 2 – 

Slovany, kde se provozuje hazard, o 5 (původní stav 23 míst, nově 18 hracích 

míst); 

 

p. Vileta –  byl opravdu důkladně posouzen počet heren na Slovanech? Např. MO Plzeň 

4 má na svém území pouze 5 heren. Nechce prosazovat nulovou toleranci, ale 

domnívá se, že heren je v Plzni mnoho a jejich umístění se kryje s mapou 

kriminality ve městě; 

Ing. Aschenbrenner – počet heren vychází z původní vyhlášky. V rámci celého města se sníží 

počet hracích míst o 30 (původní stav 98 míst, nově 68 hracích míst). Místa 

musí splňovat všechny zákonné požadavky. Pokud by měly přibýt další herny, 

bude jejich umístění posuzováno podle toho, jaká je jejich vzdálenost od 

školských zařízení;  

 

  Usnesením č. 9/2021 zastupitelstvo souhlasilo s návrhem změny závazné vyhlášky 

statutárního města Plzně č. 6/2017 o regulaci provozování hazardních her na území města Plzně, 

takto: pro 25, proti 1, zdrželo se 0.  
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 9.  MIR/1 Doplnění plánu investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 – 

Slovany v roce 2021   
 

 Plán investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 – Slovany v roce 2021 byl 

schválen usnesením ZMO P2 č. 4/2021 ze dne 26. 1. 2021. Počátkem letošního roku vyvstaly 

požadavky na doplnění schváleného plánu. Konkrétně se jedná o: 

Investice – realizace 

- parkovací stání před budovou ÚMO P2 v místě bývalých úředních vývěsek 

- rekonstrukce chodníků – ul. Zahradní, Květná, Rubešova, Koterovská a Blatenská 

 

Projektová příprava 

- 25. MŠ, Ruská 83 – rekonstrukce kuchyně, včetně výtahů 

- studie vnitrobloku Šeříková 

- studie vnitrobloku Blatenská 

 

PhDr. Fluxa –  důvodem zařazení dalších akcí je zapojení finančních prostředků z přebytku 

  hospodaření, studie vnitrobloků vzešly z požadavků občanů;   

 

 Návrh byl předem kladně projednán v Komisi pro rozvoj obvodu a investiční činnost 

RMO P2 a v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. K materiálu nebyly dotazy, usnesením 

č. 10/2021 zastupitelé všemi hlasy schválili doplněný plán investiční výstavby v roce 2021. 

  

 

 10.  EAP/1 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2020    

 

 Místostarosta PhDr. Fluxa předložil dokumentaci k dílčímu závěrečnému účtu MO Plzeň 

2 – Slovany za rok 2020 a dokumentaci k účetní závěrce MO P2 za rok 2020. Zůstatek 

hospodaření městského obvodu po provedení operací v rámci finančního vypořádání za rok 

2020 činí 20.723.491,13 Kč. Součástí materiálu je i závěrečná zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření města za uplynulý kalendářní rok s údaji, které se vztahují k hospodaření MO P2. 

Zprávu zpracovala společnost HZ Brno, spol. s r. o. V závěru zprávy je uvedeno, že nebyly 

zjištěny žádné chyby a nedostatky, ani žádná rizika, která mohou mít negativní dopad na 

hospodaření územního celku v budoucnosti. Návrh byl předem kladně projednán ve Finančním 

výboru ZMO P2 i v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.  

 

p. Vileta –  materiál si prostudoval a zaujalo jej poskytnutí dotace pro společnost MAMIT 

ÚČTO s. r. o., a proto vznesl písemný dotaz na radu městského obvodu.  

Dostalo se mu odpovědi, kterou považuje za šalomounskou, že tato firma 

nemá žádný právní vztah k MO Plzeň 2 – Slovany, ale údajně vede účetnictví 

nějakým neziskovkám. Proto se chce zeptat, proč jim přispíváme na nákup 

serveru a softwaru, jaký k tomu máme důvod a jestli si rada uvědomila, že 

současně stejná firma získala dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí přes 

pracovní úřad z programu Covid-Antivirus na platy zaměstnanců. Protože četl 

i smlouvu mezi MO P2 a MAMIT ÚČTO s. r. o., chce se dále zeptat, jestli 

umístění loga obvodu na serveru, který předpokládá, že je pouze virtuální, 

takže to budou webové stránky, není moc drahá reklama. Dále se chce zeptat, 

jaká jsou pravidla pro poskytování dotací obecně a kde by si je mohl přečíst? 
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Ing. Aschenbrenner – materiál předkládá p. místostarosta, ale na část dotazu odpoví sám. 

Odpověď p. zastupiteli odeslal poté, co byl podnět projednán v Radě 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, protože byl adresován celé radě. 

Odpověď byla označena za šalamounskou, a proto přečtu Váš dotaz:  

  „… a tak se chci zeptat, v jakém právním vztahu k obvodu je firma MAMIT, 

jaké služby nám poskytuje a proč jí dotujeme nákup serveru a software.“  

  Moje „šalamounská“ odpověď zněla: „Tento subjekt nemá žádný právní vztah 

k MO Plzeň 2 – Slovany. Zajišťuje vedení daňové evidence a účetnictví pro 

neziskové firmy.“  

  Odpověděl tedy přesně na dotaz p. Vilety; 

PhDr. Fluxa –  děkuje p. starostovi za doplnění. Co se týče rozdělování dotací, upozorňuje, 

že problematiku dotací a ekonomiky obecně má ve své gesci od září 2020, 

dotace se zde projednávaly v červnu loňského roku, a to ty rozdělené radou i 

ty, které se zde přímo schvalovaly. Někdo z kolegů mě může ještě doplnit. 

Protože mám tuto agendu na starosti od září 2020, reaguji na Váš dotaz, jak 

fungují dotace obecně.  Obecný postup je stále stejný. Komise Rady MO 

Plzeň 2 – Slovany žádosti posoudí a dají doporučení k výši dotace z objemu 

finančních prostředků, které mají za tímto účelem přiděleny. Podle výše 

požadované dotace následně o jejím poskytnutí rozhodně rada (žádost do 50 

tis. Kč) nebo zastupitelstvo (žádost nad 50 tis. Kč). Pravidla pro poskytování 

dotací samozřejmě existují a není problém je poskytnout;  

p. Vileta –  chtěl by požádat, zda by e-mailem mohl dostat jednak pravidla a jednak 

žádost firmy MAMIT ÚČTO s. r. o., o poskytnutí dotace. Zajímá ho 

zdůvodnění žádosti; 

PhDr. Fluxa –  ano, samozřejmě poskytneme. Pravidla pro poskytování dotací jsou rovněž 

zveřejněna na internetových stánkách našeho obvodu; 

 

 Jiné dotazy k předloženému materiálu nebyly. Usnesením č. 11/2021 zastupitelé schválili 

dílčí závěrečný účet MO P2 za rok 2020 a provedení operací finančního vypořádání MO P2 za 

rok 2020. Usnesení bylo přijato takto: pro 25, proti 0, 1 zastupitel se hlasování zdržel.  

 

 

 11.  EAP/2 Stav účelových fondů po finančním vypořádání MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2020, k 1. 1. 2021 a rozpočet účelových fondů na rok 2021  
 

 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 (např. nákup stravenek, ošatné, rekreace, plavenky, vitamíny). Jeho 

rozpočet na rok 2021 činí 4.122 tis. Kč. Rozpočet Fondu rezerv a rozvoje je pro letošní rok ve 

výši 34.214 tis. Kč. Finanční prostředky budou použity např. na stavební investice (PD 

Malostranská jezírka, hasičská zbrojnice Koterov, dětské hřiště Šeříková, vnitroblok 

Chválenická – U Školky – Nepomucká, přístavba hasičské zbrojnice Božkov a Hradiště, …), 

opravu travnaté plochy na Božkovském ostrově, péči o stromy, propagaci atd. Největší 

položkou je realizace vnitrobloku Francouzská – Brojova – Slovanská alej, která byla několikrát 

projednávána s místními občany. Finanční prostředky budou zapojeny rozpočtovým opatřením 

č. 2/2021. 

 

 Také tento materiál kladně projednal Finanční výbor ZMO P2 i Rada městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany.  
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p. Vileta –  v Sociálním fondu jej zaujaly položky ošatné, rekreace, plavenky, vitamíny. 

Pro koho jsou tyto položky určeny? 

PhDr. Fluxa, Ing. Müllerová – Sociální fond navazuje na ustanovení kolektivní smlouvy. 

Vyplácí se rovnoměrně všem zaměstnancům úřadu, jedná se o tzv. benefity 

zaměstnavatele;  

 

 Usnesení č. 12/2021 v této záležitosti zastupitelé schválili všemi hlasy.  

 

 

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

roku 2021   
 

 Následoval návrh rozpočtového opatření č. 3 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany, 

který obsahoval: 

- účelový převod ze státního rozpočtu – dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj a

 vzdělávání, pro 25. MŠ, Ruská 83, Plzeň, na realizaci akce „Šablony pro MŠ“, ve výši 

 341 tis. Kč, 

- účelový převod ze státního rozpočtu – dotaci z Operačního programu Výzkum, vývoj, a 

 vzdělávání, pro 89. MŠ, Habrová 8, Plzeň, na realizaci akce „Šablony pro MŠ“, ve výši 

 367 tis. Kč, 

- zapojení finančních prostředků na základě Smlouvy o propagaci v areálu ŠSP mezi 

 statutárním městem Plzeň, MO Plzeň 2 – Slovany a společností ŠKODA 

 TRANSPORTATION a.s., ve výši 453 tis. Kč, 

- zálohovou dotaci na projekt „Přírodní zahrady“ pro 37. MŠ, Barvínkova 18, Plzeň, ve 

 výši 334 tis. Kč, z důvodu předfinancování dotace z programu Státního fondu 

 Ministerstva životního prostředí. 

 

 K materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 13/2021 zastupitelé jednomyslně schválili 

souhrnné rozpočtové opatření č. 3 a uvolnění blokace finančních prostředků ve FRR MO P2 

pro 37. MŠ Plzeň, na předfinancování výše uvedené dotace.  

 

 

 13.  MIR/2 Žádost o nadační příspěvek z Grantového řízení Oranžové hřiště Nadace 

ČEZ pro projekt „Obnova dětského hřiště v Šeříkové ulici v Plzni“  
 

  Nadace ČEZ každoročně podporuje řadu projektů, mj. vyhlašuje Grantové řízení 

Oranžové hřiště, které je zaměřeno na podporu výstavby a kompletní rekonstrukce dětských, 

sportovních a víceúčelových či jiných hřišť. Podmínkou je veřejná přístupnost hřiště.  

 

  MO P2 v letošním roce přistoupil k obnově dětského hřiště v Šeříkové ulici, které 

dlouhodobě nesplňuje současné trendy a požadavky. Na základě veřejného projednání byla 

zpracována projektová dokumentace a vyhlášeno výběrové řízení, z něhož vzešel zhotovitel 

Yggrasilmont s.r.o. Doba výstavby je stanovena na 3 měsíce od 1. 4. 2021, cena z výběrového 

řízení činí 1.069.035,- Kč vč. DPH.  

 

PhDr. Fluxa –  protože se naskytla možnost podat žádost o příspěvek z Nadace ČEZ a projekt 

splňuje požadavky Grantového řízení Oranžové hřiště, je navrženo požádat o 

dotaci ve výši 300.000,- Kč;  
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  K materiálu nebyly připomínky, usnesením č. 14/2021 zastupitelé jednomyslně schválili 

podání žádosti o nadační příspěvek ve výši 300.000,- Kč z Grantového řízení Oranžové hřiště 

Nadace ČEZ pro projekt „Obnova dětského hřiště v Šeříkové ulici v Plzni“. 

 

 

 13. a) MIR/4 Žádost o dotaci z programu „Investiční účelové dotace pro jednotky SDH 

obcí“ pro rok 2022 vyhlášeného Ministerstvem vnitra – generálním 

ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky, pro 

projekt „Stavební úpravy a novostavba v areálu hasičské zbrojnice, 

Plzeň – Koterov, etapa I. – Novostavba sociálního zázemí“   
 

  Dne 29. 3. 2021 jsme obdrželi sdělení Ministerstva vnitra – generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru ČR, že byly vyhlášeny výzvy pro podání žádosti o dotace 

v rámci programu „Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“ pro 

rok 2022 s nejzazším termínem podání žádostí do 13. května 2021.  

  Dotaci by MO Plzeň 2 – Slovany použil pro financování „Stavebních úprav a novostavbu 

v areálu hasičské zbrojnice, Plzeň – Koterov, etapa I. – Novostavba sociálního zázemí“. Etapa 

I. představuje novostavbu, která bude sloužit jako sociální a provozní zázemí areálu. Nachází 

se zde rovněž prostor pro garážování a uskladnění drobné hasičské techniky. Bude se jednat o 

přízemní objekt s obytným podkrovím, při výstavbě budou použity tradiční materiály, zejména 

s ohledem na existenci památkové rezervace.  

 

  O dotaci městský obvod žádal i v loňském roce. Na základě pravidel pro poskytnutí dotace 

je třeba požádat i v letošním roce, aby MO dostal větší bodové ohodnocení a tím se posunul na 

vyšší pořadové číslo.  

 

PhDr. Fluxa –  materiál v této věci byl předložen na mimořádném jednání Rady městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany, které se konalo před zasedáním zastupitelstva. 

Stav hasičské zbrojnice v Koterově se řeší dlouhodobě. Dotace od státu 

pokryje pouze část nákladů. Pokud nám bude přidělena, budeme žádat ještě 

Plzeňský kraj o dotaci ve výši 75 % dotace z Ministerstva vnitra. 

Předfinancování investice bude částečně kryto z vlastních zdrojů ve výši 

1.458 tis. Kč. V případě, že bychom uspěli, bude akce plně finančně pokryta. 

Děkuje tímto orgánům města za vstřícný postup a pomoc při předfinancování 

projektu. Jedná se o I. etapu akce, která představuje novou stavbu v místě 

bývalé kovárny. II. etapou bude rekonstrukce stávajícího objektu, ta v této 

žádosti zahrnuta není. Zde je situace velmi komplikovaná a bude předmětem 

dalších jednání;  

 

Ing. Náhlík –  jaké je stanovisko Odboru památkové péče MMP a Národního památkového 

ústavu? 

PhDr. Fluxa –  stanovisko je kladné. V současné době máme platné územní rozhodnutí, je 

zpracována a projednána projektová dokumentace pro stavební řízení, které 

probíhá. Žádný problém se stavbou jsme zatím nezaznamenali;  

 

  K návrhu nebyly jiné dotazy, usnesením č. 15/2021 zastupitelé všemi hlasy souhlasili 

s podáním výše uvedené žádosti o dotaci, v případě přidělení dotace se spolufinancováním akce 

z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany ve výši 1.458.000 Kč a současně doporučili Zastupitelstvu 

města Plzně schválit podání příslušné žádosti o dotaci.  
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14. – 17. TAJ/3  Projednání informativních zpráv na 16. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

ve volebním období 2018-2022 – blok II.  
 

 Následovalo projednání informativních zpráv.  

a) MIR/3 Parkování v ulici Úslavská za plaveckým bazénem  

 

PhDr. Fluxa –  po projednání se Správou veřejného statku města Plzně je navrženo řešení, 

které by mělo zajistit větší bezpečnost chodců; 

 

 K předloženému materiálu nebyly připomínky, usnesením č. 16/2021 jej zastupitelé vzali 

na vědomí jednohlasně.  

 

b) EAP/5 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období                    

02-03/2021  
 

  Usnesením č. 17/2021 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí všemi hlasy.  
 

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

01-03/2021  

 

 Také tuto informativní zprávy zastupitelé vzali na vědomí jednomyslně usnesením č. 

18/2021.     

 

 

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

Plzeň 2 – Slovany od 17. 11. 2020 do 24. 3. 2021   
 

  Předseda Kontrolního výboru ZMO P2 informoval přítomné o plnění usnesení ZMO 

Plzeň 2 – Slovany za období od 17. 11. 2020 do 24. 3. 2021. V tomto období bylo splněno 10 

úkolů, 5 úkolů zůstává nadále v platnosti z důvodu delšího termínu plnění.  

 

  Ani k tomuto materiálu nebyly dotazy, usnesení č. 19/2021 zastupitelé přijali všemi hlasy, 

bez rozpravy.  

 

 

 19.  Různé 
 

p. Vileta –  má dva podněty: 

 1. v informativní zprávě ORG/1 (Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany 

s Městskou policií Plzeň – služebnou Slovany a Policií ČR – obvodním 

oddělením Plzeň 2, za rok 2020) je uvedeno, že strážníci předávají SVSMP k 

dalšímu řešení autovraky. Žádá o informaci, kolik nahlášených autovraků 

bylo skutečně odtaženo; 

 2. došlo k nějakému posunu ve věci semaforu Slovanská alej – Koterovská? 

  

Ing. Aschenbrenner – k bodu ad 1.: bude vyžádána informace od Správy veřejného statku města 

Plzně;   

PhDr. Fluxa –  k bodu ad 2.: situace je stejná. Byla zpracována studie a čekalo se na 

projednání územního plánu. V rámci projednávání změn územního plánu 
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zatím k rozhodnutí nedošlo. Dosud není jasné, jak bude křižovatka vypadat. 

Je několik variant, k projednávání se časem vrátíme;  

 

Ing. Sokol –  k realizaci je připravena etapa cyklostezky kolem Radbuzy, ale není dostatek 

finančních prostředků. Žádá zastupitele o podporu na všech úrovních, aby se 

akce mohla realizovat;  

PhDr. Fluxa –  akce byla k realizaci připravena již před cca 2-3 roky, je i stavební povolení. 

Její podporu na městě uvítáme; 

 

Ing. Náhlík –  podobná situace je v případě rekonstrukce Lobezské ulice, kde je vydáno 

pravomocné územní rozhodnutí a stavební povolení již více než 11 let. 

V projektu jsou navrženy desítky parkovacích míst. Žádá p. radního Šloufa, 

aby prověřil možnosti financování v rozpočtu pro rok 2022. Další podobný 

případ, starý asi 6 let, je vybudování lávky mezi Škoda sport parkem a 

Českým údolím, kde má vést cyklostezka, aby se nemuselo jezdit po rušné 

Malostranské ulici. Jsou vykoupeny všechny pozemky, je vydáno územní 

rozhodnutí i stavební povolení. I v tomto případě žádá o podporu projektů; 

Bc. Šlouf –  uvedené projekty rád podpoří. Je však třeba dodat, že oba projekty, zmíněné 

Ing. Náhlíkem, jsou v gesci Správy veřejného statku města Plzně. Každý 

správce předkládá na město své priority a z těch se následně vybírá, na co dá 

město finanční prostředky. Akce se tedy nejprve musí objevit v prioritách 

SVSMP;  

 

Ing. Náhlík –  žádá, aby na příští zasedání ZMO P2 byla předložena informace o dalším 

vývoji ve věci výstavby vysokopodlažního domu v lokalitě rodinných domů 

na Bručné. Na minulém zasedání zastupitelstva byla v této záležitosti velká 

diskuse se zástupem místních občanů;  

   

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

a v 15:15 hodin zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ukončil.  

 

 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 6/2021 až 19/2021 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 20. 4. 2021                                                                                                        

Zpracovala: Jana Rusinová 


