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ZÁPIS 
 

z 19. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 

2018-2022 ze dne 14. 9. 2021 
 

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

Omluveni: Ing. Tomáš Hejtmánek, Martin Složil; 

Nepřítomni: - 

 

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 19. zasedání Zastupitelstva městského 

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

 5. ORG/1 IZ – Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za I. pololetí 

2021 

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

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

2, za I. pololetí 2021  

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

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  

 8. TAJ/6 Novela Statutu města Plzně  

 9. EAP/4 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden-červen 2021  

 10. EAP/3 Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2021  

 11. EAP/6 Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2021  

 12. EAP/2 Návrh obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č.  /2021, o místním 

poplatku z pobytu 

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

místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci 

 14. ŽP/1 Rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2021 

 15. EAP/7 Poskytnutí peněžního daru ve výši 30 tis. Kč Zoologické zahradě Hodonín a 

rozpočtové opatření č. 11 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2021 

 16. TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 19. zasedání Zastupitelstva městského 

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

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

07-09/2021  



Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2 - Slovany dne 14. 9. 2021 

2 
 

 18. TAJ/4 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období               

06-09/2021  

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

Slovany v období od 20. 5. 2021 do 1. 9. 2021 

 20.  Různé 

 

 

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

stanovení ověřovatelů zápisu 
 

 19. 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 24 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: p. Irenu Rottovou, Ing. et Ing. Miloše 

Nového a Mgr. Ivana Maštálku, LL.M., MBA. Návrh byl přijat 24 hlasy.   

 

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

byli schváleni rovněž 24 hlasy.  

 

 

4. – 6.     TAJ/1 Projednání informativních zpráv na 19. zasedání ZMO 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 – 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.  

 

a) ORG/1 Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za I. pololetí 

2021  

 

Ve 14:03 hodin přišel Ing. Náhlík, přítomno 25 členů zastupitelstva.  

 

p. Jůzek –  v průběhu letních prázdnin jednotky zasahovaly zejména u událostí, které 

souvisely s přívalovými dešti, došlo k popadání stromů i mimo katastr Slovan. 

Dále se dobrovolní hasiči podíleli na zajišťování letních táborů pro děti. 

S ohledem na současný opětovný nárůst nemocnosti nebudou hasiči do konce 

kalendářního roku navštěvovat žádné větší akce, aby se znovu nerozšiřovala 

infekce; 

 K 31. 12. 2021 bude končit desetiletá výjimka na používání pneumatik pro 

nákladní automobily. Bude třeba udělat inventuru a pořídit pneumatiky nové. 

Upozorňuje na tuto skutečnost z důvodu finanční náročnosti; 
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Ing. Aschenbrenner – mimo uvedenou činnost se hasiči podíleli také na dalších akcích, např. 

zprovoznění kluziště. S nákupem nových pneumatik bude městský obvod 

počítat;  

 

 Následovalo hlasování o předložené informativní zprávě – usnesením č. 31/2021 ji vzali 

na vědomí všichni přítomní zastupitelé.  

 

 

b) ORG/2 Spolupráce Úřadu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany s Městskou 

policií Plzeň – služebnou Slovany a Policií ČR – obvodním oddělením 

Plzeň 2, za I. pololetí 2021  

 

p. Šimůnková – v současné době strážníci provádějí dohled na přechodech u škol, dále se 

zaměřují na místa, kde se shromažďují bezdomovci a nepřizpůsobiví občané 

a dále na místa, kde je odkládán odpad mimo nádoby k tomu určené, např. 

Mikulášské náměstí, lokalita Francouzské ul., Velenické apod. Na základě 

podnětů občanů zajišťují kontroly u večerek, kde dochází ke znečišťování 

veřejného prostranství a popíjení alkoholu. Dále se dle potřeby podílí na 

zajišťování kulturních a sportovních akcí v obvodě, např. Noc kostelů, pietní 

akty u památníků, dětská olympiáda na Jiráskovo náměstí, Víkend otevřených 

zahrad;  

 

Ing. Aschenbrenner – městský obvod před časem jednal s městem o možném rozšíření služebny 

MP do objektu v Částkově ulici (bývalé centrogaráže). Má paní velitelka 

nějaké nové informace? 

p. Šimůnková –  ne, v této záležitosti zatím žádné informace neobdrželi;  

 

Ing. Sokol –  Městská policie – služebna Slovany také spolupracovala s Kontrolním 

výborem. Zejména se jednalo o kontrolu pálení odpadu (kabelů) v ul. 

V Závrtku a okolí. Za součinnost děkuje;  

 

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

32/2021 informativní zprávu zastupitelé vzali na vědomí jednomyslně, tj. 25 hlasy. 

 

Hosté z jednání odešli ve 14:12 hodin.  

 

 

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

Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany   

 

  Starosta MO P2 informoval přítomné o činnosti orgánů města Plzně od posledního 

řádného zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany. Zastupitelé písemně obdrželi přehled vybraných 

usnesení RMP a ZMP.   

 

 

Ing. Aschenbrenner – na příštím zasedání ZMO bude promítnuta studie nového veřejného 

osvětlení ve Chvojkových lomech;  

 

p. Vileta –  došlo k posunu ve věci realizace semaforu Slovanská alej x Koterovská? 
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PhDr. Fluxa –  posun zde zatím není. Dosud nebylo rozhodnuto, kudy povede trasa 

městského okruhu. Posouzení by mělo být do konce června 2022. Zatím není 

zřejmé, jaký tvar bude křižovatka mít; 

 

  K materiálu nebyly jiné dotazy, zastupitelé jej vzali na vědomí usnesením č. 33/2021 

jednomyslně.   

 

 

 8. TAJ/6 Novela Statutu města Plzně 
 

  Následoval návrh novely Statutu města Plzně. Novela nepřináší žádné změny v dělbě 

kompetencí mezi orgány celoměstskými a orgány městských obvodů. Změny jsou formálního 

charakteru, většinou reagují na změnu legislativy (např. nový zákon o odpadech). Dále dochází 

k úpravě přílohy č. 3, která vymezuje majetek svěřený městským obvodům do jejich trvalé 

správy.  

 

Ing. Aschenbrenner – v návrhu usnesení je rovněž uvedeno doporučení zapracovat do návrhu 

změn kompetenci uvedenou v čl. 19 – Školství (2) Orgány obvodu jmenují a 

odvolávají ředitele mateřské školy podle zvláštního zákona a plní vůči 

mateřským školám úkoly zřizovatele podle zvláštních předpisů vyjma těch, 

které jsou tímto Statutem vyhrazeny orgánům s celoměstskou působností. Po 

zkušenostech s letošním vyhlášením mimořádných opatření vlivem pandemie 

se muselo operativně rozhodnout o provozu mateřských škol. Dle současného 

rozdělení kompetencí, které se prolínají mezi orgány obvodu a orgány 

celoměstské, to způsobilo komplikace. Tento náš návrh se opakuje již 

poněkolikáté;  

 

  Po zapracování připomínek se předpokládá projednání novely v Radě města Plzně 

v listopadu a v Zastupitelstvu města Plzně v prosinci letošního roku. Účinnost novely bude      

k 1. 1. 2022.  

 

  K materiálu nebyly připomínky, usnesení č. 34/2021 v této záležitosti zastupitelé přijali 

všemi hlasy.  

   

 

 9. EAP/4 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období 01-06/2021 
 

 Dalším materiálem byl rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden-červen 

2021, zpracovaný odborem ekonomickým a poplatkovým. Za uvedené období byly příjmy 

plněny na 82,16 % a výdaje čerpány na 35,26 % k rozpočtu upravenému.  

 

PhDr. Fluxa –  výběrová řízení na investiční akce probíhají hlavně v polovině roku, proto je 

čerpání na kapitálových výdajích pouze 3,58 % 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. 35/2021 

rozbor hospodaření MO P2 za období leden-červen 2021 schválili jednomyslně, tj. 25 hlasy.    

 

 

 



Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2 - Slovany dne 14. 9. 2021 

5 
 

 10.  EAP/3 Rozpočtové opatření č. 8 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2021    
 

 Následoval návrh rozpočtového opatření č. 8 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 –           

Slovany roku 2021, který zahrnoval: 

 

- dotaci z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí              

Plzeňského kraje v roce 2021“ v celkové výši 180 tis. Kč, pro JSDH Božkov, Koterov a 

Hradiště. Finanční prostředky jsou určeny na vybavení a opravy neinvestiční povahy; 

- finanční prostředky z dotačního titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 

2021“ v celkové výši 60 tis. Kč, na pokračování vzdělávacího programu „Zdravý pohyb 

pro život“. 40 tis. Kč je určeno pro 23. MŠ Plzeň, Topolová 3 a 20 tis. Kč pro 37. MŠ 

Plzeň, Barvínkova 18;  

- navýšení podílu městského obvodu na příjmech z cizích daní dle platného finančního 

vztahu ve výši 6.764 tis. Kč. Prostředky budou zapojeny na kapitálové výdaje – stavební 

investice odboru MIR na realizaci akce „Rekonstrukce vnitrobloku Francouzská x        

Brojova x Slovanská alej“;  

- dotaci z Fondu životního prostředí města Plzně pro 25. MŠ Plzeň, Ruská 83, na projekt 

„Živá voda – 3. etapa – 2. část“ ve výši 294.877,- Kč;  

- účelový převod ze státního rozpočtu v rámci Výzvy na podporu vzdělávání cizinců 

v povinném předškolním vzdělávání, pro 23. MŠ Plzeň, Topolová 3, v celkové výši 

14.080,- Kč; 

- účelovou dotaci ze státního rozpočtu na mimořádné finanční ohodnocení sociálních 

pracovníků na krajských a obecních úřadech v souvislosti s epidemií COVID-19, 

v celkové výši 105.702,- Kč; 

- účelový převod ze státního rozpočtu pro 5. MŠ Plzeň, Zelenohorská 25, na realizaci akce 

„Šablony pro MŠ“ v maximální výši 345.926,- Kč; 

- účelový převod ze státního rozpočtu pro 17. MŠ Plzeň, Čapkovo náměstí 4, na realizaci 

akce „Šablony pro MŠ“ v maximální výši 360.844,- Kč; 

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

359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí a mládeže, tj. na pracovníky, kteří mají tuto 

činnost v náplni práce, ve výši 2.562 tis. Kč; 

- mimořádnou dotaci ze státního rozpočtu na úhradu odměny k platu za výkon profese při 

probíhající epidemii onemocnění COVID-19 pro pracovníky vykonávající agendu SPOD, 

ve výši 237.495,- Kč; 

- účelový převod ze státního rozpočtu pro 37. MŠ Plzeň, Barvínkova 18, na realizaci akce 

„Šablony pro MŠ“ v maximální výši 273.742,- Kč; 

- na základě žádosti odboru MIR přesun finančních prostředků ve výši 1.900 tis. Kč        

z kapitálových výdajů – stavební investice na provozní výdaje – běžné výdaje. Finanční 

prostředky z FRR MO P2 budou následně použity na opravu ulice Polní, Zahradní a         

Rubešova; 

- převod z investičního fondu 5. MŠ Plzeň, Zelenohorská 25, ve výši 100 tis. Kč – podíl na 

realizaci investiční akce „chodníky pro koloběžky“;  

 

PhDr. Fluxa –  došlo k výměně rozeslaného materiálu. Důvodem je skutečnost, že akci          

„5. MŠ – chodníky pro koloběžky“ bude realizovat městský obvod                      

(v původním návrhu to měla být akce 5. MŠ Plzeň, Zelenohorská 25); 
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 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. 36/2021 zastupitelé schválili souhrnné 

rozpočtové opatřením č. 8/2021, zařazení tří nových akcí do rozpisu použití FRR MO P2 u 

odboru MIR pro rok 2021 a současně uložili Radě MO P2 provést rozpočtové změny po 

schválení souvisejícího rozpočtového opatření v orgánech města, v termínu do 31. 10. 2021. 

Usnesení bylo přijato jednomyslně.   

 

 

 11. EAP/6 Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2021    
 

 Následoval návrh rozpočtového opatření č. 9 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 –           

Slovany roku 2021, který zahrnoval: 

 

- provozní převod finančních prostředků z MMP na základě výplaty kompenzačních 

bonusů dle zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním bonusu, ve výši 1.186 tis. Kč, který 

bude po zapojení do rozpočtu MO P2 rozdělen dle požadavků jednotlivých správců 

rozpočtu, a to:  

 - 700 tis. Kč pro odbor ŽP na úhradu zvýšených nákladů v souvislosti s obnovou 

mobiliáře ve Chvojkových lomech, 

 -  100 tis. Kč pro odbor organizační na nákup ukazatele rychlosti do ulice K Hrádku, 

 -  60 tis. Kč – převod do rozpočtu MMP na bezpečnostně – sociální projekt „Nedám se!“, 

 -  326 tis. Kč bude ponecháno na položce nespecifikovaná rezerva; 

- převod z MMP – navýšení rozpočtu v oblasti příjmů z daní pro rok 2021, podíl MO P2 

činí 6.442 tis. Kč. Finanční prostředky budou zapojeny na položku nespecifikovaná 

rezerva; 

 

 Usnesením č. 37/2021 zastupitelé jednomyslně schválili souhrnné rozpočtové opatření č. 

9/2021 a zařazení nové investiční akce do jmenovitého seznamu nestavebních investičních akcí 

rozpočtu odboru organizačního na rok 2021 (ukazatel rychlosti).    

 
  

 12. EAP/2 Návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č.  /2021, o 

místním poplatku z pobytu 

 

  Návrh nové vyhlášky o místním poplatku z pobytu navazuje na obecně závaznou 

vyhlášku statutárního města Plzně č. 10/2019, o místním poplatku z pobytu, která byla zrušena 

vyhláškou č. 1/2021 s účinností od 9. 2. 2021. Důvodem zrušení byl trvající nouzový stav a 

zmírnění negativních dopadů koronavirové krize pro provozovatele ubytovacích zařízení na 

území města Plzně. Návrh nové vyhlášky počítá s postupným časovým náběhem tak, aby 

respektovala předpokládané oživení ekonomiky v oblasti přechodného ubytování.  
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Návrh sazby poplatku: 

 

Poplatek za každý         

i započatý den pobytu 

Období 

15 Kč 1. 5. 2022 – 30. 4. 2023 

20 Kč 1. 5. 2023 – 30. 11. 2023 

25 Kč od 1. 12. 2023 dále 

 

  Usnesením č. 38/2021 zastupitelé všemi hlasy souhlasili s návrhem obecně závazné 

vyhlášky statutárního města Plzně č.  /2021, o místním poplatku z pobytu a současně jej 

doporučili Zastupitelstvu města Plzně ke schválení.   

 

 

 13. EAP/2 Návrh Obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č.  X/2021, o 

místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, 

s účinností od 1. 1. 2022 
 

 Stávající vyhláška statutárního města Plzně č. 4/2014, kterou se stanovuje poplatek za 

komunální odpad vznikající na území města, bude od 1. 1. 2022 neúčinná. Pro zavedení nového 

místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci v prostředí města je 

nezbytné schválit novou vyhlášku, která přinese tyto zásadní změny: 

- výše poplatku (nový výpočet sazby poplatku)   

- splatnost, která bude nově stanovena zpětně, za uplynulé období  

- správce poplatku již nebude obci oznamovat skutečnost, že poplatník neuhradil poplatek 

včas a ve správné výši  

 

 Poplatku podléhá odkládání komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci (byt, 

rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území města Plzně) do 

k tomu určených soustřeďovacích nádob nebo na určená místa. Poplatníkem je fyzická osoba, 

která má v nemovité věci bydliště. Poplatek může stanovit každá obec podle svých potřeb a 

podmínek, nejvýše však na úroveň maximální sazby určené zákonem, tj. 1 Kč za litr odpadu. 

V návrhu vyhlášky je stanovena jednotná sazba ve výši 0,31 Kč/litr odpadu.  

 

 K návrhu nebyly dotazy, usnesení č. 39/2021 v této záležitosti zastupitelé přijali 

jednohlasně. Ve 14:30 hodin z jednání odešla Ing. Taťána Vítová, vedoucí odboru účtování a 

daní MMP.  
 

 

 14. ŽP/1 Rozpočtové opatření č. 10 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2021    
 

  Dalším bodem jednání byl návrh rozpočtového opatření č. 10 rozpočtu schváleného MO 

Plzeň 2 – Slovany roku 2021. Odbor životního prostředí požádal o navýšení závazného 

ukazatele kapitálové výdaje – stavební investice ve výši 500 tis. Kč na realizaci akce „psí hřiště“. 

Zvýšené výdaje budou kryty převodem z položky nespecifikovaná rezerva ve výši 182 tis. Kč 

a zapojením vratky transferu 89. MŠ Plzeň, Habrová 8, ve výši 318 tis. Kč do rozpočtu roku 

2021. 
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p. Trůková –  „psí hřiště“ bude realizováno v Cyklistické ulici. Z důvodu bezpečnosti bude 

oplocené, budou zde umístěné psí hrací prvky a lavičky. Přístup na hřiště bude 

zdarma, ale bude nutné dodržovat provozní řád;  

 

  Usnesením č. 40/2021 zastupitelé jednomyslně schválili rozpočtové opatřením č. 10/2021 

a zařazení nové investiční akce „psí hřiště“ do jmenovitého seznamu stavebních investičních 

akcí rozpočtu odboru ŽP na rok 2021.  

 
 

 15. EAP/7 Poskytnutí peněžního daru ve výši 30 tis. Kč Zoologické zahradě 

Hodonín a rozpočtové opatření č. 11 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – 

Slovany roku 2021 
 

  Obcemi na pomezí Břeclavska a Hodonínska na jižní Moravě prošla dne 24. 6. 2021 

extrémní bouře s krupobitím a tornádem. Stejně jako další lokality v okolí byla bouří zasažena 

i Zoologická zahrada Hodonín, nacházející se v severozápadní části města.  

 

PhDr. Fluxa –  na minulém zasedání ZMO P2 zazněl podnět Ing. Sokola na poskytnutí 

peněžního daru ZOO Hodonín ve výši 50 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že tato 

příspěvková organizace již obdržela dary i od jiných dárců, městský obvod 

navrhuje poskytnout finanční dar ve výši 30 tis. Kč na transparentní účet ZOO 

Hodonín; 

 

  V návaznosti na tento návrh je třeba provést rozpočtové opatření č. 11 rozpočtu 

schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2021.  

 

Ing. Sokol –  jedná se o dobrý počin. Se ZOO Hodonín byl v telefonickém kontaktu, kromě 

obnovy zničené části ZOO se bude kompletně stavět i psí útulek;  

 

  K návrhu nebyly připomínky, usnesením č. 41/2021 zastupitelé jednomyslně schválili 

poskytnutí peněžního daru ve výši 30 tis. Kč na transparentní účet ZOO Hodonín, příspěvkové 

organizace Hodonín, IČO 44164289, číslo účtu 1122122/0100, vedený u Komerční banky, a. s., 

a provedení rozpočtového opatření č. 11/2021. Vedoucí odboru EaP zajistí vyplacení finančního 

daru a provedení rozpočtového opatření v termínu do 31. 10. 2021.   
 

 

16. – 18. TAJ/3  Projednání informativních zpráv na 19. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

ve volebním období 2018-2022 – blok II.  
 

 Následovalo projednání informativních zpráv: 

 

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

07-09/2021  

  

 K materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 42/2021 zastupitelé vzali informativní zprávu 

na vědomí 24 hlasy, p. Trůková nehlasovala.  
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b) TAJ/4 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období                  

06-09/2021  

 

 Předloženou informativní zprávu zastupitelé vzali na vědomí jednomyslně usnesením č. 

43/2021, bez rozpravy.  

 

 

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

Plzeň 2 – Slovany od 20. 5. 2021 do 1. 9. 2021   
 

  Předseda Kontrolního výboru ZMO P2 informoval přítomné o plnění usnesení ZMO 

Plzeň 2 – Slovany za období od 20. 5. 2021 do 1. 9. 2021. V tomto období bylo splněno 6 úkolů, 

9 úkolů zůstává nadále v platnosti z důvodu delšího termínu plnění.  

 

  Ani k tomuto materiálu nebyly dotazy, usnesení č. 44/2021 zastupitelé přijali všemi hlasy.  

 

 

 20.  Různé 
 

p. Vileta –  má dva podněty: 

 1. při realizaci větších staveb, které financuje město, se objevují stížnosti, že 

na stavbách nikdo nepracuje. Akce jsou pak dlouho rozestavěné. Je možné 

pověřit Kontrolní výbor, aby situaci na místě zkontroloval?  

 2. na podzim padá listí. Neuvažuje městský obvod o přistavení kontejnerů na 

biologický odpad? 

 

PhDr. Fluxa –  k bodu 1. – kontrola staveb. Není to jednoduchá problematika. Na některá 

staveniště není možný přístup. Proto doporučuje obracet se na jednotlivé 

investory s konkrétními dotazy; 

Ing. Aschenbrenner – již před několika měsíci se vedení MO shodlo na požadavku mít kontakty 

na investory velkých staveb v obvodě; 

 k bodu 2. – odpady – tato činnost je v kompetenci města;  

 

Ing. Sokol –   Kontrolní výbor zatím neobdržel žádné podněty ohledně činnosti na stavbách. 

Pověření ke kontrole by muselo schválit ZMO P2; 

 

p. Vileta –   neměl na mysli chodit přímo na stavbu. Postačuje od závory, např. na 

Slovanské aleji, vyfotit činnost na stavbě; 

PhDr. Fluxa –   na stavbyvedoucího stavby DEPO Slovanská alej můžeme zjistit kontakt a 

ověřit, jak je dodržován harmonogram stavby; 

 

 

   

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

a ve 14:45 hodin zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ukončil.  
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 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 31/2021 až 44/2021 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. 9. 2021                                                                                                        

Zpracovala: Jana Rusinová 


