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ZÁPIS 
 

ze 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 

2018-2022 ze dne 22. 6. 2021 
 

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

Hejtmánek, Mgr. Radek Hlad, Jan Hlaváček, Martin Hrubý, Mgr. Pavel 

Janouškovec, 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; 

Omluven: Marek Vojtěch; 

Nepřítomni: Bc. Jan Kalián, Petr Vileta; 

 

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 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. …/2021, o 

stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí  

 7. EAP/2 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období 01-03/2021  

 8. EAP/5 Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2021  

 9. EAP/3 Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 -Slovany   

 10. MIR/1 Změna specifikace svěřeného nemovitého majetku vedeného v Příloze č. 3 

Statutu města Plzně – pozemek p. č. 252/2, jehož součástí je budova Božkov, 

č. p. 745, vše k. ú. Božkov, na adrese Poříční 8, Plzeň a svěření přístavby a 

změna specifikace svěřeného nemovitého majetku vedeného v Příloze č. 3 

Statutu města Plzně – pozemek p. č. 14286, k. ú. Plzeň, jehož součástí je 

budova Doudlevce, č. p. 622, na adrese nám. Milady Horákové 18, Plzeň  

 11. ŽP/1 Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2014, 

v platném znění (vyhláška o nakládání s odpady)   

 12. TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 17. zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2018-2022  

 13. MIR/2 IZ – Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany od počátku roku 

2021, včetně investic v budovách MŠ  

 14. EAP/4 IZ – Dotace projednané a schválené Radou městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany  

 15. EAP/6 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období                  

04-06/2021  

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

04-05/2021  
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 17. TAJ/4 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany v období od 25. 3. 2021 do 19. 5. 2021 

 18.  Různé 

 

 

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

stanovení ověřovatelů zápisu 
 

 17. 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 22 členů zastupitelstva, 

jednání je usnášeníschopné.   

 

 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 22 hlasy.   

 

 Ve 14:02 hodin přišel Bc. David Šlouf, MBA, přítomno 23 zastupitelů.  

 

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

byli schváleni 21 hlasy, 2 zastupitelé nehlasovali. 

 

 

 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 – p. 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 z jednání omluvil z důvodu pracovního vytížení. Přítomní hosté informovali o činnosti 

uvedených složek za uplynulé období a následně odpověděli na dotazy zastupitelů.  

 

p. Šimůnková –  strážníci v poslední době věnují pozornost dopravnímu značení a řeší 

přestupky na úseku dopravy, provádí kontroly cyklistů, v době konání burzy 

dohlíží na parkování vozidel v ulici Antonína Hájka a také v okolí plaveckého 

bazénu, kde byly zjištěny krádeže osobních věcí. Dále kontrolují parky a další 

místa, kde se shromažďují nezletilé osoby. Zaměřili se i na rybáře, kde ověřují, 

zda mají rybářské lístky; 

 

Ing. Aschenbrenner – v poslední době byla na ÚMO doručena řada podnětů od p. Šušmáka, 

které se pravidelně zabývají parkováním vozidel v ulici Antonína Hájka. 

Obdržela tyto podněty i služebna MP? 

p. Šimůnková – podněty p. Šušmáka jsou většinou adresovány na ÚMO a odtud jsou městské 

policii předávány s žádostí o prošetření. Strážníci se uvedenou problematikou 

zabývají a v době konání burzy v místě provádějí zvýšený dohled; 
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p. Jůzek –  velitelé JSDH absolvovali školení za účelem prodloužení odborné 

způsobilosti. Zásahová činnost v uplynulých dvou měsících zahrnovala 

několik menších zásahů při požárech v bytových jednotkách. V Koterově a 

v prostoru kolem železniční tratě kropili komunikaci z důvodu vyšší prašnosti. 

Mezi Letkovem a Koterovem poskytovali první pomoc při zranění jedné 

osoby, a přitom zjistili jeden nezajištěný objekt – vojenský kryt. Objekt se 

nachází na soukromém pozemku a patří pěti vlastníkům. V současné době je 

již zajištěný proti vniknutí, k dalším úrazům by proto nemělo dojít; 

 

 Protože k vystoupení hostů nebyly jiné dotazy, přistoupilo se k hlasování. Usnesením č. 

20/2021 zastupitelé vzali na vědomí přednesené informace jednomyslně. Hosté z jednání odešli 

ve 14:11 hodin.  

 

 

 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.   

 

  Ve 14:16 hodin přišla p. Trůková, přítomno 24 zastupitelů.  

 

Ing. Aschenbrenner – členové RMO P2 mezi sebou vybrali částku ve výši 58 tis. Kč, která byla 

určena na úhradu rehabilitační péče pro těžce nemocného čtyřletého chlapce. 

Zastupitelům bude zaslán e-mail s číslem účtu u Konta Bariéry, na který 

v případě zájmu mohou rovněž přispět, anebo lze finanční částku dle 

vlastního uvážení předat do sekretariátu starosty v termínu do 9. 7. 2021; 

 

  K materiálu nebyly dotazy, zastupitelé jej vzali na vědomí usnesením č. 21/2021 

jednomyslně.   

 

 

 6. EAP/1 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. ../2021, o 

stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí  
 

 Ekonomický úřad MMP zaslal k projednání návrh vyhlášky o stanovení koeficientu pro 

výpočet daně z nemovitých věcí s účinností od 1. 1. 2022. Nejedná se o novelizaci stávající 

vyhlášky, ale je předložen návrh vyhlášky nové. Ke změnám oproti současnému stavu dochází 

na území městských obvodů Plzeň 1, 5, 6, 7 a 10. Součástí materiálu bylo i znění původní 

vyhlášky s vyznačenými revizemi textu.   

 

Ing. Aschenbrenner – materiál byl kladně projednán ve Finančním výboru i v RMO P2. 

Vzhledem k tomu, že na území MO P2 nedochází k žádným úpravám a 

změnám ve stanovení koeficientu pro výpočet daně, rada městského obvodu 

přijala usnesení č. 81/2021, kterým doporučila souhlasit s návrhem obecně 

závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. …/2021, o stanovení 

koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí na území městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany, s účinností od 1. 1. 2022. V tomto smyslu byl předložen 

návrh usnesení pro zasedání zastupitelstva; 
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 Zastupitelé k materiálu neměli dotazy, usnesení č. 22/2021 v této záležitosti přijali 

jednohlasně.    

 

 

 7.  EAP/2 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období 01-03/2021 
 

 Další materiál zpracovaný odborem ekonomickým a poplatkovým se týkal rozboru 

hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden-březen 2021. Příjmy byly plněny na 47,34 % 

a výdaje čerpány na 19,49 % k rozpočtu upravenému. Čerpání na kapitálových výdajích je na 

8,92 % k rozpočtu upravenému.  

 

 Materiál byl předem kladně projednán ve Finančním výboru ZMO P2 i v Radě městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany. Ani zastupitelé k němu neměli připomínky, usnesením č. 23/2021 

rozbor hospodaření MO P2 za období leden-březen 2021 schválili jednomyslně, tj. 24 hlasy.    

 

Ing. Aschenbrenner – vzhledem k přítomnosti vedoucí odboru životního prostředí MMP na 

dnešním zasedání, byl požádán o změnu programu jednání – předřazení bodu 

č. 11 (novela vyhlášky č. 5/2014, o nakládání s odpady, v platném znění) před 

bod č. 8 (rozpočtové opatření č. 5/2021). Navrhuje proto hlasovat o této 

změně programu: pro 24, proti 0, zdrželi se 0 – změna programu byla 

schválena všemi hlasy;  

 

 

 11.  ŽP/1 Novela obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2014, 

v platném znění (vyhláška o nakládání s odpadem)   
 

  Odbor životního prostředí MMP požádal o vyjádření k návrhu novely obecně závazné 

vyhlášky statutárního města Plzně č. 5/2014, v platném znění, kterou se stanoví systém 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu 

vznikajícího na území města Plzně, včetně jejich biologicky rozložitelné složky a včetně 

systému nakládání se stavebním odpadem. Jedná se o legislativní úpravy navazující na nový 

zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, který je účinný od 1. 1. 2021. Jedinou významnou změnou 

je odložení stavební suti ve sběrném dvoře pro fyzické osoby. Navrhuje se zrušit možnost 

odvézt stavební suť do sběrného dvora v množství 1 m3 za měsíc zdarma pro občany města 

Plzně. Odbor ŽP MMP tuto úpravu zdůvodňuje rostoucími náklady a zneužíváním 

„podnikateli“.  

 

  Návrh byl projednán v Komisi pro životní prostředí RMO P2 a v Radě městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany, která souhlasila s návrhem novely vyhlášky s výjimkou bodu 6, článku 2 

navržené novely. Doporučila ponechat ve vyhlášce možnost bezplatného odložení stavebního 

odpadu od občanů v omezeném množství daném současně platnou vyhláškou, tj. 1 m3 za měsíc.  

 

p. Trůková –  rada současně doporučila Zastupitelstvu města Plzně vytvořit funkční 

evidenční systém fyzických osob ukládajících suť do sběrných dvorů. 

V tomto smyslu byl zpracován i návrh pro zasedání ZMO P2; 

Ing. Sokol –  souhlasí se zachováním možnosti bezplatného odložení stavební suti od 

občanů v uvedeném množství i s vytvořením evidence. Je ale třeba, aby 

evidenční systém nebyl zneužitelný;   
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  Usnesením č. 24/2021 zastupitelé jednomyslně souhlasili s předloženým návrhem, včetně 

doporučení pro Zastupitelstvo města Plzně vytvořit funkční evidenční systém osob ukládajících 

suť do sběrných dvorů. Usnesení bylo přijato takto: pro 23, proti 0, zdrželi se 0, 1 zastupitel 

nehlasoval.  

 

 

 8.  EAP/5 Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2021    

 

 Následoval návrh rozpočtového opatření č. 5 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 –           

Slovany roku 2021, který zahrnoval: 

- neinvestiční dotaci MPSV na výdaje vykonávané v agendě sociální práce ve výši 1.657 

tis. Kč,  

- neinvestiční účelovou dotaci ze státního rozpočtu na výkon státní správy podle zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně právně ochraně dětí a mládeže, ve výši 2.247 tis. Kč,  

- účelový provozní převod do rozpočtu MO P2 s určením pro 37. MŠ Plzeň, Barvínkova 

18, ve výši 11 tis. Kč na potřeby, pomůcky, ceny do soutěží, výtvarný a spotřební materiál 

v rámci pořádaných volnočasových akcí pro děti a rodiče,  

- účelový provozní převod do rozpočtu MO P2 s určením pro 23. MŠ Plzeň, Topolová 3, 

ve výši 11 tis. Kč na nákup multifunkčních vozítek Highwayfreak (koloběžka a odrážedlo 

v jednom), 

- provozní převod do rozpočtu MO P2 ve výši 303 tis. Kč v souvislosti s vratkou daně 

z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, za účelem zmírnění dopadu pandemie           

koronaviru. Tato částka bude ponechána na položce nespecifikovaná rezerva pro případné 

zapojení v průběhu roku 2021. 

 

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

jednotlivých správců rozpočtové skladby. Také tento materiál předem kladně projednal 

Finanční výbor ZMO P2 i Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.  

 

 K materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 25/2021 zastupitelé schválili souhrnné 

rozpočtové opatřením č. 5/2021 a současně uložili Radě MO P2 provést rozpočtové změny po 

schválení souvisejícího rozpočtového opatření v orgánech města, v termínu do 30. 9. 2021. 

Usnesení bylo přijato 23 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval. 

 

 

 9.  EAP/3 Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 

 

 Místostarosta MO PhDr. Fluxa předložil návrh ve věci poskytnutí dotací z rozpočtu 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Jednalo se dotace v souladu s vyhlášenými dotačními   

programy v roce 2021 i o dotace na účel, který není cílem vyhlášených dotačních programů 

v tomto roce.  

Pro letošní rok bylo vyhlášeno 5 dotačních programů, a to: 

- pro sociální oblast 

- pro oblast výchovy, vzdělávání a kultury 

- pro oblast životního prostředí 

- pro oblast bezpečnosti 

- pro oblast sportu 

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 
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komisemi RMO P2 a poté projednány radou městského obvodu. Za účelem projednání žádostí 

o dotace ze sportovní oblasti byla radou zřízena zvláštní Komise pro rozdělení darů v oblasti 

sportu v roce 2021. Rada stanoviska odvětvových komisí respektovala. Žádosti o poskytnutí 

individuálních dotací byly projednány v RMO P2. Jednalo se zejména o žadatele z kulturní a 

sociální oblasti.  

 

Zastupitelé neměli k předloženému materiálu připomínky.  Usnesením č. 26/2021: 
- schválili poskytnutí dotací na základě 43 žádostí v celkové výši 815 tis. Kč, 

- neschválili 7 žádostí o dotace. 
Usnesení bylo přijato 24 hlasy, tj. všemi přítomnými zastupiteli.  

 

 

 10.  MIR/1 Změna specifikace svěřeného nemovitého majetku vedeného v Příloze č. 

3 Statutu města Plzně – pozemek p. č. 252/2, jehož součástí je budova 

Božkov, č. p. 745, vše k. ú. Božkov, na adrese Poříční 8, Plzeň a svěření 

přístavby a změna specifikace svěřeného nemovitého majetku vedeného 

v Příloze č. 3 Statutu města Plzně – pozemek p. č. 14286, k. ú. Plzeň, jehož 

součástí je budova Doudlevce, č. p. 622, na adrese náměstí Milady 

Horákové 18, Plzeň  

 

  V areálu Božkovského ostrova byla v období 2019-2020 realizována rekonstrukce 

starého skladu na budovu technického zázemí, která byla v závěru roku 2020 zkolaudována. 

Objektu bylo přiděleno číslo popisné a číslo orientační. Následně byl vyhotoven geometrický 

plán, jímž byly pozemky pod stavbou přečíslovány a sloučeny. Aby byla nově zrekonstruovaná 

budova zázemí zanesena do Přílohy č. 3 Statutu, je potřeba projednat změnu specifikace 

svěřeného nemovitého majetku v orgánech města.   

 

 Obdobný návrh se týkal objektu na konečné tramvaje č. 1 na náměstí Milady Horákové. 

Objekt původně sloužil jako veřejné WC. V roce 2020 byla realizována jeho přístavba a 

rekonstrukce na kavárnu. Stavba byla zkolaudována v únoru 2021. Objektu bylo přiděleno číslo 

popisné a číslo orientační. Následně byl vyhotoven geometrický plán, jímž byla přístavba a 

původní budova pozemkově sloučena. Aby byla přístavba budovy kavárny a její změna 

v užívání zanesena do Přílohy č. 3 Statutu, zpracoval odbor MIR příslušný materiál 

k projednání v ZMO P2. 

 

 Oba návrhy byly předem souhlasně projednány v Radě městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany. K materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 27/2021 zastupitelé všemi hlasy souhlasili s 

výše uvedenými návrhy na svěření a změnu specifikace svěřeného nemovitého majetku 

vedeného v Příloze č. 3 Statutu města Plzně a současně je doporučili Zastupitelstvu města Plzně 

ke schválení.   

 

 

12. – 16. TAJ/2  Projednání informativních zpráv na 17. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

ve volebním období 2018-2022 
 

 Následovalo projednání informativních zpráv.  

a) MIR/2 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany od počátku roku 

2021, včetně investic v budovách MŠ  
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b) EAP/4 Dotace projednané a schválené Radou městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany   

 

c) EAP/6 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období                    

04-06/2021  
 

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

04-05/2021  

 

 Všechny informativní zprávy zastupitelé vzali na vědomí jednomyslně usnesením č. 

28/2021, bez rozpravy.  

 

 

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

Plzeň 2 – Slovany od 25. 3. 2021 do 19. 5. 2021   

 

  Předseda Kontrolního výboru ZMO P2 informoval přítomné o plnění usnesení ZMO 

Plzeň 2 – Slovany za období od 25. 3. 2021 do 19. 5. 2021. V tomto období bylo splněno 5 

úkolů, 8 úkolů zůstává nadále v platnosti z důvodu delšího termínu plnění.  

 

  Ani k tomuto materiálu nebyly dotazy, usnesení č. 29/2021 zastupitelé přijali všemi hlasy.  

 

 

 18.  Různé 
 

- 

 

   

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

a ve 14:40 hodin zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ukončil.  

 

 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 20/2021 až 29/2021 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 25. 6. 2021                                                                                                        

Zpracovala: Jana Rusinová 


