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ZÁPIS 
 

z 20. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 

2018-2022 ze dne 7. 12. 2021 
 

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

Hejtmánek, Mgr. Radek Hlad, Jan Hlaváček, 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, 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; 

Omluveni: Martin Hrubý, Irena Rottová;  

Nepřítomni: -  

 

Začátek jednání: 14:00 hodin 
 

Program: 

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

 4.  Ústní informace hostů – 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. TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 20. zasedání Zastupitelstva městského 

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

 7. EAP/3 IZ – Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany za období 10-11/2021  

 8. TAJ/5 IZ – Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany za období 10-11/2021   

 9. EAP/6 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden-září 2021  

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

2021  

 11. EAP/4 Poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na účel, který není cílem 

vyhlášených dotačních programů v roce 2021  

 12. EAP/2 Rozpočet MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2022, střednědobý výhled rozpočtu 

v letech 2023-2025  

 13. MIR/1 Plán investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 – Slovany v roce 

2022  

 14. MIR/2 Svěření části pozemku p. č. 2688/32, k. ú. Plzeň, do trvalé správy MO Plzeň 

2 – Slovany (parkoviště před budovu radnice)  

 15. TAJ/2 Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  

 16. TAJ/7 Projednání informativních zpráv na 20. zasedání Zastupitelstva městského 

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

 17. EAP/5 IZ – Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 

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

 18. TAJ/4 IZ – Termíny konání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany roce 2022  
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 19. TAJ/6 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany v období od 2. 9. 2021 do 10. 11. 2021 

 20.  Různé 

 

 

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

stanovení ověřovatelů zápisu 
 

 20. 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 23 členů zastupitelstva, 

jednání je usnášeníschopné. Z důvodu nutnosti dodržovat zvýšená hygienická opatření zasedání 

probíhalo ve velkém sále kulturního domu Šeříkovka, Šeříková ul. 13 v Plzni.  

 

 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“. Pan starosta navrhl 

stáhnout z programu bod č. 15 Mat. TAJ/2, tj. „Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany“. Při projednávání s předsedy zastupitelských klubů byly vzneseny 

připomínky k předloženému návrhu, další připomínky mohou předsedové ještě zaslat. Materiál 

se bude upravovat a následně bude předložen na dalším zasedání ZMO P2. Poté byl upravený 

program jednání schválen jednomyslně.    

 

 Za členy návrhové komise pan starosta navrhl: Mgr. Ivana Maštálku, LL.M., MBA, Mgr. 

Stanislava Posaváda a p. Ladislava Uhrina. Návrh byl přijat 23 hlasy.   

 

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

byli schváleni rovněž 23 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 – p. Martina Šimůnková (zúčastnil se zástupce velitele Ing. 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, který se ze zasedání omluvil z důvodu asistence při 

zásahu. Přítomní hosté informovali o činnosti uvedených složek za uplynulé období a následně 

odpověděli na dotazy zastupitelů.  

 

Ing. Bc. Bečvář – za poslední tři měsíce bylo řešeno 1.713 událostí, z tohoto bylo 904 přestupků, 

zejména v dopravě, proti veřejnému pořádku, nedodržování městských 

vyhlášení a proticovidových opatření. Strážníci zjistili 53 nepovolených 

skládek, u kterých zajistili úklid, většinou prostřednictvím společnosti Čistá 

Plzeň nebo odboru ŽP ÚMO P2 a dále 23 poškozených dopravních značek, 

Policii ČR předali 5 podezření na spáchání trestného činu. Od občanů převzali 

36 nalezených věcí (zejména doklady, mobilní telefony). Ve spolupráci se 

sociálním odborem ÚMO P2 provedli 3 plánované kontroly bezdomovců. 

Bylo zjištěno, že v ulici V Závrtku dochází k pálení kabelů odcizených ze 

stavby železničního koridoru, proto tam byl počet kontrol navýšen. Problémy 

s bezdomovci jsou i v jiných lokalitách, např. v parku na Mikulášském 
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náměstí a na schodišti podél hřbitova. Poškozený mobiliář byl nahlášen na 

Správu veřejného statku města Plzně. V jednom případě zabránili sebevraždě, 

kdy mladý muž spolykal prášky a poté chtěl vyskočit z okna. V budově 

hlavního nádraží 2 strážníci poskytli první pomoc muži, který upadl na 

eskalátoru a měl četná poranění na zádech a hlavě. Za tento čin byli strážníci 

odměněni panem primátorem; 

 

 Ve 14:06 hodin přišel Ing. et Ing. Miloš Nový a ve 14:07 Ing. Petr Náhlík, přítomno 25 

zastupitelů.  

 

p, Vileta –  neuvažuje se o umístění fotopastí v místech, kde vznikají největší skládky?  

Ing. Bc. Bečvář – místa skládek jsou různá, většinou se objevují právě v lokalitách, kde nejsou 

kamery. O zajištění fotopastí mohou požádat na Odboru bezpečnosti MMP;  

 

p. Seitz –  děkuje strážníkům MP za rychlou reakci – ve Francouzské ul. před večerkou 

se stále konzumuje alkohol, na zavolání MP vždy přijede a věc řeší;  

 

 

npor. Bc. Špiroch – představil svého zástupce, npor. Ing. Miroslava Houdka, který je od 1. 12. 

2021pověřen řízením obvodního oddělení. Bc. Špiroch byl vyslán na studijní 

pobyt na Krajském ředitelství PČR a nyní čeká na výběrové řízení. Je člen 

týmu, který aktuálně buduje nový útvar, jehož sídlo bude pravděpodobně na 

Slovanech. Děkuje zastupitelům za dlouhodobou spolupráci;   

 Poté Bc. Špiroch předal slovo Ing. Houdkovi; 

npor. Ing. Houdek – za poslední tři měsíce došlo ke 128 trestným činům, např. vloupání do 

garáží, do vozidel a bytů. Objasněnost za celý rok je 36,81 %, nápad trestné 

činnosti oproti loňskému roku poklesl o 100 skutků. Nejvíce problémová 

lokalita na Slovanech je v okolí Petrohradu; 

 

Ing. Aschenbrenner – poděkoval velitelům MP a PČR za činnost jejich oddělení v průběhu 

celého roku;  

 

 

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

45/2021 zastupitelé vzali na vědomí přednesené informace jednomyslně, tj. 25 hlasy. 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.   

 

Ing. Aschenbrenner – zastupitelům bude rozeslána i podrobná verze jeho zprávy a informativní 

zpráva „Stav realizace projektu Rekonstrukce vozovny Slovany“, která byla 

předložena na zasedání ZMP dne 15. 11, 2021;   
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  K materiálu nebyly dotazy, zastupitelé jej vzali na vědomí usnesením č. 46/2021 

jednomyslně.   

 

 

6. – 8.     TAJ/3 Projednání informativních zpráv na 20. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

ve volebním období 2018-2022 – blok I.  
 

a) EAP/3 Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany za období 10-11/2021  

 

Mgr. Janouškovec – v informativní zprávě je uveden přehled usnesení přijatých Finančním 

výborem ve sledovaném období. Finanční výbor se vyjadřoval k materiálům: 

Rozbor hospodaření MO P2 za období leden-září 2021, Rozpočtové opatření 

č. 14/2021, Rozpočet MO P2 na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu 

v letech 2023-2025. Všechny materiály byly doporučeny Zastupitelstvu 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ke schválení; 

 

 Následovalo hlasování o předložené informativní zprávě – usnesením č. 47/2021 ji vzali 

na vědomí všichni přítomní zastupitelé.  

 

b) TAJ/5 Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany za období 10-11/2021   

 

Ing. Sokol –  za sledované období se Kontrolní výbor sešel 2x, obsah jednání byl uveden 

v předložené informativní zprávě;  

 

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

48/2021 informativní zprávu zastupitelé vzali na vědomí jednomyslně, tj. 25 hlasy. 

 

 

 9. EAP/6 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období 01-09/2021 

 

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

2021, zpracovaný odborem ekonomickým a poplatkovým. Příjmy byly plněny na 97,35 % a 

výdaje čerpány na 53,55 % k rozpočtu upravenému. Čerpání na kapitálových výdajích činí 

18,35 % k rozpočtu upravenému s ohledem na probíhající stavební sezónu.  

 

 Materiál byl předem kladně projednán v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Ani 

zastupitelé k němu neměli připomínky, usnesením č. 49/2021 rozbor hospodaření MO P2 za 

období leden-září 2021 schválili jednomyslně, tj. 25 hlasy.    

 

 

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

roku 2021    

 

 Následoval návrh rozpočtového opatření č. 14/2021, který zahrnoval: 

- účelový provozní převod finančních prostředků ve výši 3 tis. Kč pro 37. MŠ Plzeň, 

Barvínkova 18, za účelem poskytnutí zvýhodněného stravného pro děti ze sociálně 

slabších rodin, na období od 1. 9. 2021 do 31. 12. 2021, 
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- navýšení příjmové části rozpočtu na rok 2021 o 330 tis. Kč za prodej osobního vozu 

ŠKODA SUPERB. Částka ve výši 220 tis. Kč bude zapojena ve výdajové části rozpočtu 

na nespecifikovanou rezervu a o 110 tis. Kč bude navýšen závazný ukazatel provozní 

výdaje – transfery jiným organizacím a veřejným rozpočtům, 

- účelový provozní převod z OŠMT MMP pro mateřské školy na vybavení zahrad hracími 

prvky a zahradním nábytkem v celkové výši 62 tis. Kč, z toho 30 tis. Kč pro 2. MŠ Plzeň, 

U Hvězdárny 26 a 32 tis. Kč pro 37. MŠ Plzeň, Barvínkova 18, 

- snížení zapojení Fondu rezerv a rozvoje pro Odbor majetku, investic a rozvoje, o částku 

6.768 tis. Kč. Jedná se o již zapojené finanční prostředky z přebytku roku 2020, 

- účelovou dotaci ze státního rozpočtu na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s konáním 

voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve výši 987 tis. Kč. Tyto finanční 

prostředky budou rozděleny mezi personální úsek a Organizační odbor na vyplacení 

odměn za účast ve volebních komisích, roznos volebního materiálu, pronájem volebních 

místností, stravné pro členy komisí a kancelářské potřeby, 

- účelový převod ze státního rozpočtu ve výši 314 tis. Kč na realizaci akce „38. MŠ Plzeň 

– šablony III“,   

- neinvestiční účelovou dotaci na základě rozhodnutí Ministerstva vnitra – Generálního 

ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ve výši 34 tis. Kč, určenou na výdaje 

spojené s činností jednotek sborů dobrovolných hasičů. Dotaci lze použít na odbornou 

přípravu JSDH, náhradu ušlého výdělku z důvodu účasti na odborné přípravě, kurzovné, 

výdaje za uskutečněný zásah JSDH mimo územní obvod jejího zřizovatele, popř. na 

vybavení a opravy neinvestiční povahy,  

- navýšení rozpočtu v oblasti příjmů z daní pro rok 2021, podíl MO P2 činí 5.368 tis. Kč a 

bude na výdajové stránce rozpočtu zapojen na položku nespecifikované rezervy,  

- provozní převod z rozpočtu MMP do rozpočtu MO P2 ve výši 65 tis. Kč – částečná 

náhrada sníženého inkasa daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti v souvislosti 

s vyplácením kompenzačních bonusů na základě zákona č. 95/2021 Sb., o kompenzačním 

bonusu,  

- účelový převod z Fondu životního prostředí města Plzně do rozpočtu MO P2 ve výši 60 

tis. Kč na realizaci projektu „Oprava víceúčelové travnaté plochy v relaxačním areálu 

Božkovský ostrov“,  

- dotace MŠMT ve výši 233 tis. Kč pro 2. MŠ Plzeň, U Hvězdárny 26, na realizaci akce 

„Šablony pro MŠ“.  

 

 Usnesením č. 50/2021 zastupitelé jednomyslně schválili souhrnné rozpočtové opatření č. 

14/2021 a zrušení blokace finančních prostředků ve Fondu rezerv a rozvoje ve výši 309 tis. Kč 

určených na předfinancování projektu „Rekonstrukce a vybavení center ekologické výchovy, 

učeben a jiných zařízení pro účely EVVO (Přírodní zahrady)“.    

 

 

 11. EAP/4 Poskytnutí dotace z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na účel, který není 

cílem vyhlášených dotačních programů v roce 2021  
 

 Na ÚMO P2 byla doručena žádost Diecézní charity Plzeň o dotaci na účel, který není 

cílem vyhlášených dotačních programů v roce 2021. Jednalo se o částku 200.000 Kč z důvodu 

nutného navýšení personálu v Domově sv. Alžběty. Dotace by byla využita na dofinancování 

osobních nákladů. 

 

PhDr. Fluxa –  Rada MO Plzeň 2 – Slovany se při svém jednání dne 10. 11. 2021 shodla na 

částce 100.000 Kč; 
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 Zastupitelé k návrhu neměli připomínky, usnesením č. 51/2021 jednomyslně schválili 

poskytnutí dotace ve výši 100.000 Kč pro Diecézní charitu Plzeň, IČ 49774034, na požadovaný 

účel.  

 

 

 12. EAP/2 Rozpočet MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2022, střednědobý výhled 

rozpočtu v letech 2023-2025  

 

 Dalším bodem programu byl návrh rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2022 a 

střednědobý výhled rozpočtu v letech 2023-2025. V návrhu rozpočtu na rok 2022 byl stanoven 

objem: 

- příjmů MO P2 v daném roce v celkové výši 10.121 tis. Kč, 

- výdajů MO P2 v daném roce v celkové výši 146.870 tis. Kč, 

- financování MO P2, které tvoří tvorbu a použití účelových fondů a dále převody 

finančních prostředků mezi rozpočtem MMP a MO, v celkové výši (+) 136.749 tis. Kč. 

 

PhDr. Fluxa –  oproti minulým rokům se návrh liší v tom, že v rozpočtu jsou alokovány 

finanční prostředky na stavební investice, což nám umožní zahájit soutěže na 

investiční akce hned po novém roce. Součástí jsou i transfery finančních 

prostředků na město – kromě prostředků na akci „Obnova Jiráskova náměstí“, 

je zahrnuto i 5 mil. Kč s určením na realizaci akce „Cyklostezka u Radbuzy“. 

Jedná se o společnou akci se Správou veřejného statku města Plzně, jejíž 

celkové náklady činí 12 mil. Kč. Předložený návrh koresponduje s plánem 

investic, který je zařazen jako následující bod po tomto materiálu; 

 

Ing. Náhlík –  žádá, aby na příští zasedání ZMO P2 byla předložena informativní zpráva o 

akci „Cyklostezka U Radbuzy“. Navrhuje přizvat zástupce SVSMP, aby 

projekt detailně představili; 

PhDr. Fluxa –  informace bude předložena;  

 

 Zastupitelé k návrhu neměli jiné připomínky, usnesením č. 52/2021 jednomyslně 

schválili rozpočet MO P2 na rok 2022, včetně závazných parametrů, akce zařazené do 

jmenovitého seznamu investičních akcí, blokaci v rámci Fondu rezerv a rozvoje MO P2 v letech 

2022-2025 a střednědobý výhled rozpočtu MO P2 sestavený na roky 2023-2025, který navazuje 

na rozpočet pro rok 2022. Současně zmocnili Radu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 

k provádění rozpočtových opatření v období mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva 

v omezeném rozsahu.  

 

 

 13. MIR/1 Plán investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 – Slovany 

v roce 2022  
 

  Následující materiál zpracovaný odborem majetku, investic a rozvoje se týkal návrhu 

plánu investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 – Slovany v roce 2022. Ve 

schváleném rozpočtu MO P2 na rok 2022 se počítá s finančními prostředky na investiční 

výstavbu ve výši 13,363 mil. Kč. Dalším zdrojem financování mohou být v průběhu roku 

prostředky z přebytku hospodaření za rok 2021 (FRR). Průběžně jsou také sledovány 

vyhlašované dotační tituly (např. IROP, MMR ČR, …) a prověřovány možnosti získání finanční 

dotační podpory. 
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  Návrh investic k realizaci byl rozdělen do několika částí, a to: 

-  stavební investice plánované v roce 2022 – stavby – finančně zajištěné: např. Parkování 

Krejčíkova – Spojovací, Hřiště na discgolf, Úpravy parku Chvojkovy lomy, Dětské hřiště 

Blatenská, Dětské hřiště Barákova, Pilíř – vyhlídka na Radbuze, Dopravní řešení                     

U Školky – Šeříková atd., 

-  stavební investice plánované v roce 2022 – PD – finančně zajištěné: např. PD Parkování 

Krejčíkova – Spojovací, PD Hřiště na discgolf, PD Úprava parku Chvojkovy lomy, PD 

Pilíř – vyhlídka na Radbuze, PD HZ Hradiště atd.,  

-  nestavební investice plánované v roce 2022 – finančně zajištěné: Projektor a plátno KD 

Šeříková,  

-  další stavební investice – stavby – finančně nezajištěné (v případě zajištění finančních 

prostředků): např. Vybudování lávky ve Škoda sport parku, Chvojkovy lomy – fitness 

prvky a prvky pro seniory, Vnitroblok Koterovská – Habrmannova – 1. část, 21. MŠ Na 

Celchu 33 – klimatizace, 31. MŠ Spojovací 7 – klimatizace, Budova ÚMO – zelená 

střecha atd.,   

-  další stavební investice – PD – finančně nezajištěné (v případě zajištění finančních 

prostředků): např. PD vnitroblok Chválenická – U Školky – Nepomucká – U Pumpy, PD 

Malostranská jezírka, PD Dopravní řešení Mikulášská – Mikulášské náměstí atd.  

 

Návrh byl předem kladně projednán v Komisi pro rozvoj obvodu a investiční činnost RMO P2 

i v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany; 

 

p. Vileta –  v plánu akcí finančně nezajištěných je i „Globus – exteriérová plastika“ za 5 

mil. Kč. Domnívá se, že plastika je velmi předražená. Místo této akce by bylo 

lepší realizovat další cyklostezku. Dává tímto návrh na změnu předloženého 

materiálu; 

 

Protože jiné připomínky k materiálu nebyly, přistoupilo se hlasování: 

- hlasování o návrhu p. Vilety: pro 11, proti 1, zdrželo se 13 zastupitelů – návrh nebyl 

přijat;  

- hlasování o původním návrhu: pro 20, proti 0, zdrženo se 5 zastupitelů – návrh byl přijat; 

 

  Usnesením č. 53/2021 zastupitelé schválili předložený plán investiční výstavby hrazené 

z prostředků MO Plzeň 2 – Slovany v roce 2022 20 hlasy.     
 

 

 14. MIR/2 Svěření části pozemku p. č. 2688/32, k. ú. Plzeň, do trvalé správy MO 

Plzeň 2 – Slovany (parkoviště před budovou radnice) 
 

  Pozemek p. č. 2688/32 (zeleň, ostatní plocha) podél budovy radnice MO Plzeň 2 – 

Slovany je svěřen do správy Správě veřejného statku města Plzně. Na jeho přední straně o 

rozloze 72 m2 bylo v roce 2005 umístěno 6 stojanů s vitrínami, které sloužily jako fyzické 

úřední desky MO P2. V květnu letošního roku byly stojany s vitrínami odstraněny a fyzická 

úřední deska byla nahrazena elektronickou úřední deskou, umístěnou v plášti budovy radnice. 

Pozemek byl stavebně upraven tak, aby mohl sloužit jako 5 dočasných parkovacích stání pro 

vozidla občanů, kteří navštíví budovu ÚMO P2, za účelem řešení své životní situace. Vzhledem 

k charakteru užívání této části pozemku a realizaci nezbytných stavebních úprav, odbor majetku 

MMP doporučil vyjmutí pozemku ze správy SVSMP a jeho svěření novému správci, tj. MO 

Plzeň 2 – Slovany.  
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  Záležitost byla předem kladně projednána v Komisi pro nakládání s majetkem RMO P2 

a v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Ani zastupitelé k předloženému materiálu 

neměli dotazy a usnesení č. 54/2021 v této záležitosti přijali všemi hlasy.   

 
 

 15. TAJ/2 Jednací řád Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 
 

  Materiál byl stažen z programu jednání.  

 
 

16. – 18. TAJ/7  Projednání informativních zpráv na 20. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

ve volebním období 2018-2022 – blok II.  
 

a) EAP/5 Návrh změny obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 

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

 

Ing. Aschenbrenner – snížil se počet hracích míst. V MO Plzeň 2 – Slovany lze podle nové 

úpravy provozovat hrací automaty pouze na 12 místech;  

 

p. Vileta –  kladně hodnotí, že se počet heren snížil a děkuje za tento stav;  

 

 K materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 55/2021 zastupitelé vzali informativní zprávu 

na vědomí jednohlasně, tj. 25 hlasy,   
 

b) TAJ/4 Termíny konání Rady a Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany v roce 2022  

 

 Usnesením č. 56/2021 zastupitelé předloženou informativní zprávu vzali na vědomí 24 

hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.   

 

 

 19.  TAJ/6 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany od 2. 9. 2021 do 10. 11. 2021   
 

  Předseda Kontrolního výboru ZMO P2 informoval přítomné o plnění usnesení ZMO 

Plzeň 2 – Slovany za období od 2. 9. 2021 do 10. 11. 2021. V tomto období bylo splněno 11 

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

 

  Ani k tomuto materiálu nebyly dotazy, usnesení č. 57/2021 zastupitelé přijali všemi hlasy.  

 

 

 20.  Různé 

 

Ing. Sokol –  má dva podněty: 

 1. se týká investiční akce odkanalizování Koterova, která se stále protahuje. 

Stavba byla zahájena ve 12/2019 a měla být dokončena ve 12/2021. Práce 

jsou cca v polovině, je velká nespokojenost obyvatel s prováděním stavby a 

prodloužením termínu. Jsou problémy s dopravní obslužností a přístupem pro 

vozidla IZS. Chápe, že to není stavba našeho městského obvodu, ale stavba 

města, kterou zajišťuje Odbor investic. Všechny uvedené skutečnosti však 
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mají vliv na občany našeho obvodu. Věc již projednával s místostarostou 

PhDr. Fluxou. Je stanoven nový termín dokončení, a to 07/2022. Žádá 

zastupitele, aby se zasadili o dodržení alespoň tohoto termínu. Je třeba vyzvat 

město k důsledné kontrole stavebních prací; 

Ing. Aschenbrenner – tento podnět byl vznesen i na poradě s předsedy zastupitelských klubů. 

Dne 6. 12. 2021 proběhla porada starostů MO s panem primátorem, kde tuto 

záležitost přednesl a požádal o řešení;   

PhDr. Fluxa –  protože odkanalizování Koterova není naše akce, nemůžeme vstupovat do 

smluvních vztahů ani se neúčastníme jednání s dodavatelem. Vše má na 

starosti Odbor investic MMP. Souhlasí s tím, že situace v místě je naprosto 

katastrofální. V této věci již řešil řadu telefonických hovorů. Městský obvod 

vyvinul velké úsilí, aby mohl jezdit alespoň autobus do Koterova. Věří, že 

červencový termín dokončení stavby bude dodržen, tlak v této věci vyvíjíme 

neustále; 

 

Ing. Sokol –  jeho 2. podnět se týká značení ulic a veřejných prostranství. Na webových   

stránkách obvodu je výzva vlastníkům nemovitostí, aby v souladu se 

zákonem o obcích označili své budovy číslem popisným nebo evidenčním. 

Zákon o obcích ukládá zajistit i značení ulic a veřejných prostranství. Tabulky 

by měly být vždy na začátku a konci ulic a v křížení ulic. Pokud chceme 

značení po občanech, měli bychom mít v pořádku i toto označení;  

Ing. Aschenbrenner – souhlasí, úkolem kontroly a zajištění správného značení ulic a veřejných 

prostranství budou pověřeni příslušní pracovníci úřadu;  

 

p. Vileta –  žádá, aby od příštího roku bylo zveřejňováno, jak RMO P2 hlasovala o 

projednávaných záležitostech;   

Ing. Aschenbrenner – osobně v tom nevidí problém, ale věc bude ještě projednána s právníkem;  

 

  

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

a ve 14:50 hodin zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ukončil.  

 

 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 45/2021 až 57/2021.  
 

 

 

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

          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 14. 12. 2021                                                                                                        

Zpracovala: Jana Rusinová 


