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ZÁPIS 
 

z 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 

2018-2022 ze dne 15. 2. 2022 
 

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, 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, 

Ladislav Uhrin, Petr Vileta, Marek Vojtěch; 

Omluveni: Ing. Tomáš Hejtmánek, Ing. et Ing. Miloš Nový, Mgr. Stanislav Posavád, Martin 

Složil, JUDr. Bc. Jakub Šauer, LL.M.; 

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, 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. TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 21. zasedání Zastupitelstva městského 

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

 7. EAP/1 IZ – Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany za období 12/2021-01/2022 

 8. TAJ/3 IZ – Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany za období 12/2021-01/2022 

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

2022  

 10. TAJ/4 Doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  

 11. TAJ/5 Projednání informativních zpráv na 21. zasedání Zastupitelstva městského 

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

 12. MIR/1 IZ – Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2021   

 13. MIR/2 IZ – Investiční akce jiných subjektů na území MO Plzeň 2 – Slovany v roce 

2022  

 14. MIR/3 IZ – Plánované rozšíření cyklostezky u Radbuzy  

 15. TAJ/6 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany v období od 11. 11. 2021 do 2. 2. 2022 

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

stanovení ověřovatelů zápisu 
 

 21. 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: Mgr. Ivana Maštálku, LL.M., MBA, p. 

Ladislava Uhrina a Ing. Petra Náhlíka. Návrh byl přijat 21 hlasy.   

 

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

byli schváleni rovněž 21 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.  

 

 

 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, npor.  Ing. Miroslav Houdek – pověřen řízením Obvodního 

oddělení Policie ČR Plzeň 2 a velitel jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany – p. Petr Jůzek. 

Npor. Ing. Miroslav Houdek se ze zasedání omluvil. Přítomní hosté informovali o činnosti 

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

 

p. Šimůnková –  v posledním období probíhaly hlavně kontroly u škol, problémy byly zejména 

s parkováním u ZŠ Chválenická, strážníci prováděli také dohled v okolí 

hlavního nádraží ČD zaměřený na dodržování pořádku. Oznámení od občanů 

se týkala např. parkování vozidel v obytných zónách, na chodnících a v zeleni. 

Hlídky kontrolují také odkládání odpadu mimo vyhrazená místa a dopravní 

značení. Děkuje vedení městského obvodu za zakoupení fotoaparátu pro 

potřeby MP;  

 

p. Jůzek –  hasiči v uplynulém období kontrolovali dodržování hygienických pravidel, 

podíleli se také na přípravě vánočních akcí, např. v Hradišti zajišťovali 

„Mikulášskou stezku“ pro děti, v Koterově, byla zprovozněna kaplička 

s vánoční výstavou. Na Silvestra 2021 proběhl velký zásah na území MO 

Plzeň 4, kde došlo k požáru skladu tabáku a alkoholických výrobků na 

Rokycanské třídě. Zasahovalo tam více jednotek, od nás se na zásahu podílela 

jednotka z Božkova. JSDH Koterov několikrát zasahovala při používání 

pyrotechniky v souvislosti s oslavami Nového roku, vytahovala pneumatiky 

a dopravní značky z řeky. Došlo také k nehodě se zraněním – větroň narazil 

do stráně v Koterově, hasiči pomáhali při zásahu HZS. S ohledem na větrné 

počasí v nedávných dnech hasiči vyjížděli na pomoc při likvidaci popadaných 

stromů a reklamních bilboardů; 
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 Upozorňuje, že v Koterově je hodně ulic překopaných a rozbagrovaných 

v souvislosti s investiční akcí „odkanalizování Koterova“, což způsobuje 

problémy při výjezdech JSDH;  

 

Ing. Aschenbrenner – k situaci v Koterově: na předposlední poradě starostů u pana primátora 

požádal, aby se město více zaměřilo na kontrolu provádění této investiční 

akce a dodržování termínů. Obdržel v této věci písemnou zprávu, která 

konstatuje, že vše probíhá dle plánu;  

p. Jůzek –  svoji informaci ještě doplňuje – v Koterově dochází ke kontaminaci vody ve 

studnách. V projektové dokumentaci je komunikace v ulici Pod Chalupami 

nakloněná směrem k budovám. Má obavu, že při větších deštích bude voda 

z Koterovské návsi do domů zatékat; 

 

Ing. Sokol –  na minulém zasedání ZMO P2 tlumočil nespokojenost občanů s posunutým 

termínem realizace akce v Koterově. K této věci uvádí: termín dokončení 

07/2022 bude zřejmě splněn, dodržování harmonogramu prací se kontroluje 

každý týden. Detailně situaci probíral s p. Gabrielem, který zastupuje občany 

Koterova (Občanské sdružení Koterov) Občané by uvítali umístění mobilního 

přístřešku na přemístěnou zastávku MHD na návsi v Koterově;  

PhDr. Fluxa –  musíme si uvědomit, že akce v Koterově je investiční akcí města. Obvod 

proto apeluje na Odbor investic MMP i na vedení města Plzně. Zajištění 

provozu MHD bylo jedním ze zásadních požadavků, které obvod na město 

měl. Ve zmiňovaných záležitostech se obrátíme na relevantní instituce – OI 

MMP, PMDP. Rovněž bude přednesen podnět ve věci kontaminace studní, 

který je velmi závažný;  

Ing. Sokol –  jeho příspěvek nebyl myšlen jako výtka. Uvědomuje si, že se nejedná o 

investiční akci obvodu, ale města. Jedná se však o stavbu, která má velký 

dopad na naše občany;  

PhDr. Fluxa –  všechny podněty si zaznamenal. U starosty MO P2 proběhne jednání s panem 

Jůzkem, kterého se zúčastní a uvedené problémy proberou osobně;  

 

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

1/2022 zastupitelé vzali na vědomí přednesené informace jednomyslně, tj. 22 hlasy. Hosté 

z jednání odešli ve 14:20 hodin. 

 

 

 5. TAJ/1  Činnost 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.   

 

  K materiálu nebyly dotazy, zastupitelé jej vzali na vědomí usnesením č. 2/2022 21 hlasy, 

1 zastupitel nehlasoval.    

 

 

6. – 8.     TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 21. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

ve volebním období 2018-2022 – blok I.  
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a) EAP/1 Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany za období 12/2021-01/2022 

 

Mgr. Janouškovec – v informativní zprávě je uvedeno, že jednání dne 12. 1. 2022 nebylo 

usnášeníschopné, proto FV nemohl přijmout žádné usnesení. Stalo se to 

poprvé od počátku volebního období;  

 

 Následovalo hlasování o předložené informativní zprávě – usnesením č. 3/2022 ji vzali 

na vědomí všichni přítomní zastupitelé.  

 

b) TAJ/3 Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany za období 12/2021-01/2022 

 

Ing. Sokol –  za sledované období se Kontrolní výbor sešel 3x, obsah jednání je uveden 

v předložené informativní zprávě;  

 

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

4/2022 informativní zprávu zastupitelé vzali na vědomí jednomyslně, tj. 22 hlasy. 

 

 

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

roku 2022 
 

 Místostarosta MO P2 PhDr. Fluxa předložil návrh rozpočtového opatření č. 1 rozpočtu 

schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2022, který zahrnoval:  

- účelový investiční převod finančních prostředků ve výši 95 tis. Kč na akci „Dobíjecí 

stanice v Částkově ulici“ (podíl MO P2 na celkové pořizovací ceně 303 tis. Kč, včetně 

DPH),  

- zapojení FRR v celkové výši 4.599 tis. Kč za akce, které nebyly realizovány v roce 2021. 

Jedná se o:  

 - 200 tis. Kč pro odbor ŽP na péči o stromy, 

 - 2.999 tis. Kč pro odbor MIR na stavební investice (Malostranská jezírka, ŠSP – 

modernizace, fitness prvky, elektroinstalace ve ŠSP, PD ul. Ve Višňovce, V Závrtku, 

Ke Kolešovce, OZ Bručná, VNB Chválenická, VP mezi 13. ZŠ a církevní školou, HZ 

Koterov, HZ Božkov),  

 - zapojení blokovaných finančních prostředků ve výši 1 mil. Kč pro odbor MIR a jejich 

souvztažné zapojení do rozpočtu roku 2022 na kofinancování projektů MŠ 

(vybudování dráhy pro koloběžky na 31. MŠ, Spojovací 7, Plzeň a pořízení pergoly a 

2 zahradních domků na 51. MŠ, Částkova 6, Plzeň), 

 - uvolnění blokovaných finančních prostředků ve výši 400 tis. Kč pro odbor ORG a 

jejich souvztažné zapojení do rozpočtu roku 2022 na nákup osobního automobilu. 

- na základě žádosti odboru ORG přesun finančních prostředků ve výši 230 tis. Kč 

z provozních výdajů – běžné výdaje na kapitálové výdaje – nestavební investice, za 

účelem nákupu vybavení pro Sbor dobrovolných hasičů Božkov (elektrocentrála, 

nárazníkový monitor s proudnicí a kalové čerpadlo).  

 

 Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany doporučila tento materiál zastupitelstvu ke 

schválení. Zastupitelé k návrhu neměli připomínky, usnesením č. 5/2022 jednomyslně schválili   

souhrnné rozpočtové opatření č. 1/2022, uvolnění blokovaných finančních prostředků ve FRR 

MO P2 a zařazení nových investičních akcí „Nákup osobního automobilu“ a „Nákup               
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elektrocentrály, nárazníkového monitoru s proudnicí a kalového čerpadla“ do jmenovitého       

seznamu nestavebních investičních akcí.  

 

 

 10.  TAJ/4 Doplnění Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany     
 

  Místostarostka MO P2 p. Eva Trůková předložila návrh na doplnění Jednacího řádu 

Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Současný jednací řád byl schválen 

usnesením ZMO P2 č. 63/2018 ze dne 2. 11. 2018. Důvodem doplnění je zapracování možnosti 

distanční účasti členů ZMO P2 na zasedání. Dochází k doplnění textu v § 5 „Přijímání usnesení 

a hlasování“, odst. 9. Dále je vložen celý nový § 9 „Zajištění účasti na jednání ZMO P2 – 

Slovany distanční formou“.  

 

  Zastupitelé k návrhu neměli dotazy, usnesením č. 6/2022 jej schválili všemi hlasy.   

 
 

11. – 14. TAJ/5  Projednání informativních zpráv na 21. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

ve volebním období 2018-2022 – blok II.  
 

a) MIR/1 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2021   

 

 K materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 7/2022 zastupitelé vzali informativní zprávu na 

vědomí jednohlasně, tj. 22 hlasy,   
 

b) MIR/2 Investiční akce jiných subjektů na území MO Plzeň 2 – Slovany v roce 

2022  

 

PhDr. Fluxa –  v případě zájmu je možné detailnější informace o akcích rozeslat; 

 

 Usnesením č. 8/2022 zastupitelé předloženou informativní zprávu vzali na vědomí 21 

hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.   

 

c) MIR/3 Plánované rozšíření cyklostezky u Radbuzy  

 

PhDr. Fluxa –  materiál byl zpracován a předložen na základě podnětu z minulého zasedání 

ZMO P2. Za účelem podrobnějšího vysvětlení a zodpovězení případných 

dotazů zastupitelů je na zasedání přizván zástupce Správy veřejného statku 

města Plzně – Bc. Jan Hakl, vedoucí úseku veřejné dopravy a cyklodopravy. 

MO P2 se na realizaci této akce podílí částkou 5 mil. Kč, která byla schválena 

na předchozím zasedání ZMO P2; 

 

p. Vojtěch –  jak dlouho bude stavba trvat a přinese nějaká omezení?  

Bc. Hakl –  v roce 2022 bude realizována 1. etapa stavby. Realizace bude zahájena ihned 

po výběru zhotovitele a její trvání se předpokládá na 3-4 měsíce. SVSMP 

bude dbát na to, aby omezení na cyklostezce byla co nejmenší. Pokud by 

došlo k nějaké krátkodobé uzavírce, budou řešeny objízdné trasy;  

 

 Usnesením č. 9/2022 zastupitelé předloženou informativní zprávu vzali na vědomí 

jednomyslně, tj. 22 hlasy.  Bc. Hakl z jednání odešel ve 14:37 hodin.  
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 15.  TAJ/6 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany od 11. 11. 2021 do 2. 2. 2022   
 

  Předseda Kontrolního výboru ZMO P2 informoval přítomné o plnění usnesení ZMO 

Plzeň 2 – Slovany za období od 11. 11. 2021 do 2. 2. 2022. V tomto období bylo splněno 7 

úkolů, 4 úkoly zůstávají nadále v platnosti z důvodu delšího termínu plnění.  

 

  Ani k tomuto materiálu nebyly dotazy, usnesení č. 10/2022 zastupitelé přijali všemi hlasy.  

 

 

 16.  Různé 
 

p. Vileta –  obdržel poslední výtisk informačního Zpravodaje MO P2. Na str. 1 je úvodník 

starosty MO P2, na str. 3 výtah z jednání Rady městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany. Žádá, aby se dodržoval tiskový zákon, tj. místo celostránkového 

inzerátu na poslední straně zařadit rubriku s názvem např. „slovo opozice“. 

V zastupitelstvu jsou zastoupeny 3 opoziční strany, které by také měly mít 

možnost do zpravodaje přispívat;  

Ing. Aschenbrenner – zmíněnou rubriku lze vytvořit. Zatím však žádné příspěvky na otištění od 

opozičních stran neobdržel; 

 

Ing. Aschenbrenner – upozorňuje, že v úterý 1. 3. 2022 od 14:00 hodin proběhne mimořádné 

zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, za účelem 

projednání návrhu vyhlášky o zákazu konzumace alkoholických nápojů na 

veřejném prostranství; 

 

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

a ve 14:41hodin zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ukončil.  

 

 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 1/2022 až 10/2022 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 21. 2. 2022                                                                                                        

Zpracovala: Jana Rusinová 

 


