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ZÁPIS 
 

z 18. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve 

volebním období 2018-2022 ze dne 8. 7. 2021 
 

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

Hejtmánek, Martin Hrubý, Mgr. Pavel Janouškovec, Bc. Jan Kalián, Martin 

Kydlíček, Mgr. Ivan Maštálka, LL.M., MBA, Ing. et Ing. Miloš Nový, Irena 

Rottová, Václav Seitz, M.Sc., Bc. Filip Sequens, Ing. František Sokol, MBA, 

Ing. Michal Statevský, Bc. David Šlouf, MBA, MUDr. Milan Štěpáník, Eva 

Trůková, Petr Vileta, Marek Vojtěch; 

Omluveni: Mgr. Radek Hlad, Jan Hlaváček, Ing. Petr Náhlík, Mgr. Stanislav Posavád, 

Martin Složil, Mgr. Bc. Jakub Šauer, Ladislav Uhrin;  

 

Začátek jednání: 11:00 hodin 

 

Program: 

 1.   Zahájení a schválení programu zasedání  

 2.  Volba návrhové komise 
 3.  Stanovení ověřovatelů zápisu   

 4. TAJ/1 Poskytnutí peněžního daru obci Mikulčice a rozpočtové opatření č. 7 rozpočtu 

schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2021   

 5.  Různé   

 

 

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

stanovení ověřovatelů zápisu 
 

 18. (mimořádné) 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. Pan starosta přivítal přítomné, konstatoval, že na začátku jednání je 

přítomno 20 členů zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné.   

 

 Navržený program jednání byl schválen 20 hlasy, tj. všemi přítomnými členy 

zastupitelstva. Podkladové materiály zastupitelé obdrželi formou „na stůl“.     

 

 Za členy návrhové komise pan starosta navrhl: p. Irenu Rottovou, Ing. et Ing. Miloše 

Nového a Mgr. Ivana Maštálku, LL.M., MBA. Návrh byl přijat 20 hlasy.   

 

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

byli schváleni rovněž 20 hlasy. 

 

 

 4. TAJ/1  Poskytnutí peněžního daru obci Mikulčice a rozpočtové opatření č. 7 

rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2021  

 

  Obcemi na pomezí Břeclavska a Hodonínska na jižní Moravě prošla ve čtvrtek 24. června 

2021 extrémní bouře s krupobitím a tornádem, které bylo doprovázené savými víry. Byl 

vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu a aktivován Krizový štáb Jihomoravského kraje.  
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Hejtman pro obce Břeclav a Hodonín vyhlásil od půlnoci 25. června stav nebezpečí na dobu 30 

dnů, aby mohly být prováděny rychlé a efektivní kroky k záchraně životů, ochraně zdraví a 

majetku. Obec Mikulčice patří mezi 7 nejvíce zasažených obcí, kde byly poničeny stovky domů 

i veřejných budov, vozidla a infrastruktura.  

 

  Vzhledem ke škodám, které ničivé tornádo způsobilo, pan starosta předložil návrh, aby 

MO Plzeň 2 – Slovany v rámci samostatné působnosti obce, podle § 85 písm. b) zákona č. 

128/2000 Sb., obecní zřízení, daroval na základě darovací smlouvy s příkazem obci Mikulčice 

částku 250 tis. Kč. Darovací smlouva bude uzavřena podle ust. § 2055 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, mezi smluvními stranami Plzeň, statutární město, zastoupené městským 

obvodem Plzeň 2 – Slovany na straně jedné a obcí Mikulčice na straně druhé.  

 

  Částka 250 tis. Kč bude určena na pomoc rodině Novákových, která svůj dům dostavěla 

tři měsíce před zasažením živelnou pohromou. Tornádo odneslo střechu i zařízení domácnosti, 

dům „otevřelo“ z jedné strany, zničen byl i osobní automobil rodiny. Za účelem poskytnutí 

peněžního daru byl předložen návrh rozpočtového opatření č. 7/2021. 

 

Ing. Aschenbrenner – výše navrhované finanční částky byla koordinována s ostatními 

„velkými“ městskými obvody v Plzni. Chtěli jsme, aby dar byl adresný, a 

proto byla z nejvíce postižených vybrána rodina Novákových. Stav jejich 

domu je zachycen na fotografii v příloze důvodové zprávy.  

   Ještě doplňuje informaci, že Zastupitelstvo města Plzně na svém 

mimořádném zasedání schválilo finanční pomoc pro postižené oblasti ve výši 

1 mil. Kč a Zastupitelstvo Plzeňského kraje částku 3 mil. Kč; 

 

Mgr. Maštálka – dar bude účelově vázán? 

Ing. Aschenbrenner – ano, částka bude převedena na transparentní účet obce Mikulčice 

s určením na pomoc pro rodinu Novákových. Postup byl již konzultován se 

starostou obce Mikulčice;  

 

Ing. Sokol –  s poskytnutím peněžního daru souhlasí. Navrhuje navýšení částky o 50 tis. 

Kč s tím, že tyto finanční prostředky by šly na pomoc pro ZOO Hodonín, 

která byla živelnou pohromou velmi poničena; 

Ing. Aschenbrenner – vzhledem k tomu, že by bylo třeba upravit návrh rozpočtového opatření 

a stanovit příslušnou položku v rozpočtu, ze které by byla částka čerpána, 

doporučuje dnes hlasovat o předloženém návrhu usnesení. Na příští zasedání 

ZMO P2 bude předložen materiál ve věci poskytnutí finanční pomoci pro 

ZOO Hodonín;  

Ing. Sokol –  s návrhem p. starosty souhlasí;     

 

  K materiálu nebyly jiné připomínky, usnesením č. 30/2021 zastupitelé jednomyslně 

schválili poskytnutí peněžního daru ve výši 250 tis. Kč na transparentní účet obce Mikulčice 

(IČO 00285102), číslo účtu 299 222 440/0300, vedený u ČSOB a provedení rozpočtového 

opatření č. 7/2021. Uzavření darovací smlouvy a vyplacení peněžního daru bude provedeno po 

schválení tohoto záměru v orgánech obce Mikulčice, v termínu do 30. 9. 2021.  

 

 

 5.  Různé 
 

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

a v 11:10 hodin zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ukončil.  

 

 Přílohou tohoto zápisu je usnesení č. 30/2021 a dále jmenovitý přehled hlasování členů 

Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany o tomto usnesení. 
 

 

 

 

…………………………………………                      ……………………………………. 

          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 9. 7. 2021                                                                                                        

Zpracovala: Jana Rusinová 


