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ZÁPIS 
 

z 23. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 

2018-2022 ze dne 12. 4. 2022 
 

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

Hejtmánek, 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, Martin Složil, Ing. František Sokol, MBA, JUDr. Bc. 

Jakub Šauer, LL.M., Bc. David Šlouf, MBA, MUDr. Milan Štěpáník, Eva 

Trůková, Ladislav Uhrin, Petr Vileta, Marek Vojtěch; 

Omluveni: Mgr. Radek Hlad, Ing. Michal Statevský;  

 

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 23. zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2018-2022  

 5. ORG/1 IZ – Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií Plzeň – 

služebnou Slovany a Policií ČR – obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2021 

 6. ORG/2 IZ – Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za rok 2021 

 7. EAP/8 IZ – Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany za období 02-03/2022 

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

Slovany za období 02-03/2022 

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

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  

 10. EAP/4 Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2021, o 

stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí 

 11. EAP/5 Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2021, o 

místním poplatku z pobytu   

 12. EAP/1 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 

za rok 2021  

 13. EAP/2 Rozpočtové opatření č. 3 + 4 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2022, blokace finančních prostředků ve FRR MO P2 – Slovany  

 14. EAP/3 Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu schváleného MO P2 – Slovany roku 2022 

 15. EAP/6 Rozpočtové opatření č. 6 rozpočtu schváleného MO P2 – Slovany roku 2022 

 16. EAP/7 Vytvoření rezervy ve FRR MO P2 – Slovany na údržbu majetku svěřeného 

do trvalé správy MO P2 – Slovany  

 17. ORG/3 Poskytnutí věcných darů v celkové hodnotě 161 414 Kč na pomoc Ukrajině, 

rozpočtové opatření č. 7/2022 

 18. MIR/1 Žádost o dotaci z programu „Účelové investiční dotace pro jednotky SDH 

obcí“ pro rok 2023 na projekt „Stavební úpravy a novostavba v areálu 

hasičské zbrojnice, Plzeň – Koterov, část I. – Novostavba sociálního zázemí“  

 19. MIR/2 Doplnění plánu investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 – 

Slovany v roce 2022  



Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2 - Slovany dne 12. 4. 2022 

2 
 

 20. TAJ/4 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany v období od 3. 2. 2022 do 9. 3. 2022 

 21.  Různé 

 

 

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

stanovení ověřovatelů zápisu 
 

 23. 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. Ladislava Uhrina, JUDr. Bc. Jakuba 

Šauera, LL.M. a Mgr. Stanislava Posaváda. Návrh byl přijat 23 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval 

(p. Trůková).  

 

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

byli schváleni 24 hlasy.  

 

 

4. – 8.     Projednání informativních zpráv na 23. zasedání Zastupitelstva 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2018-2022  

 

 Na zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany byli pozváni hosté: velitelka MP Plzeň, služebny 

Slovany – pí Martina Šimůnková, velitel Policie ČR, obvodního oddělení Plzeň 2 – npor. Ing. 

Miroslav Houdek a velitel jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany – p. Petr Jůzek. Npor. Ing. 

Miroslav Houdek se ze zasedání ZMO P2 omluvil. Přítomní hosté informovali o činnosti 

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

 

a) ORG/1 Spolupráce ÚMO Plzeň 2 – Slovany s Městskou policií Plzeň – služebnou 

Slovany a Policií ČR – obvodním oddělením Plzeň 2, za rok 2021  

 

pí Šimůnková –  spolupráce s ÚMO P2 v uplynulém roce probíhala na velmi dobré úrovni a 

týkala se zejména odboru sociálního (asistence při výkonu sociální práce a 

kontroly bezdomovců), odboru životního prostředí (monitoring 

„černých“ skládek a řek, prověřování oznámení občanů např. ohledně 

znečišťování ovzduší) a odboru stavebního a silničně správního (asistence 

v případě dlouhodobě odstavených vozidel, ověřování stížností občanů). 

V současné době probíhají kontroly v Hradišťské ulici (parkování na zeleni) 

a na Božkovském ostrově, kde dochází k volnému pobíhání psů, rozdávají 

letáčky s uvedením povinné výbavy pro cyklisty. V nejbližší době plánují 

provést kontrolu dětských hřišť se zaměřením na detekci kovů;  

 

p. Seitz –  vyslovil poděkování Městské policii za dobrou práci, v případě zavolání a 

nahlášení nějakého problému hlídka vždy rychle přijede; 
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 Jiné podněty k materiálu nebyly, usnesením č. 12/2022 zastupitelé předloženou 

informativní zprávu vzali na vědomí 24 hlasy.  

 

 Ve 14:07 hodin přišel Ing. Náhlík, přítomno 25 zastupitelů.  

 

b) ORG/2 Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za rok 2021   

 

p. Jůzek –  činnost JSDH za rok 2021 je popsána v informativní zprávě. JSDH Božkov 

získala novou cisternovou stříkačku určenou pro velkoobjemové hašení, která 

byla pořízena z prostředků města Plzně. Do tohoto vozidla bylo pořízeno 

nové vybavení (např. motorové pily, hadice, proudnice, čerpadla, …), které 

uhradil MO Plzeň 2 – Slovany. Od počátku letošního roku se navýšil počet 

zásahů při pálení trávy. Hasiči se dále podíleli na pomoci ukrajinským 

uprchlíkům v záchytném centru, které bylo vybudováno v areálu sportovní 

haly TJ Lokomotiva. Jednalo se službu 24 hodin denně po dobu cca 4 týdnů. 

Centrem prošlo více jak 400 osob. Děkuje ÚMO P2 za spolupráci; 

 

Ing. Aschenbrenner – vyřizuje poděkování z porady starostů u primátora města; 

 

 Poté zastupitelé usnesením č. 13/2022 vzali předloženou informativní zprávu na vědomí 

24 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval (Mgr. Janouškovec). Ve 14:15 hodin hosté z jednání ZMO P2 

odešli.  

 

c) EAP/8 Činnost Finančního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany za období 02-03/2022 

 

Mgr. Janouškovec – jednání FV proběhlo dne 30. 3. 2022, výbor však nebyl usnášeníschopný, 

a proto předložené materiály vzal pouze na vědomí; 

 

 Následovalo hlasování o předložené informativní zprávě – usnesením č. 14/2022 ji vzali 

na vědomí všichni přítomní zastupitelé.  

 

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

Slovany za období 02-03/2022 

 

Ing. Sokol –  za sledované období se Kontrolní výbor sešel 1x, obsah jednání je uveden 

v předložené informativní zprávě;  

 

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

15/2022 ji zastupitelé vzali na vědomí jednomyslně, tj. 25 hlasy. 

 

 

 9. 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.   
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  K materiálu nebyly připomínky, zastupitelé jej vzali na vědomí usnesením č. 16/2022 

všemi hlasy.    

 

 

 10.  EAP/4 Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 4/2021, 

o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí  
 

 Starosta MO P2 Ing. Aschenbrenner předložil návrh obecně závazné vyhlášky 

statutárního města Plzně č. ../2022, kterou se mění vyhláška statutárního města č. 4/2021, o 

stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí. Jedná se o zapracování změn 

v závislosti na vybudované a pořízené vodohospodářské infrastruktuře k 31. 12. 2021 městem 

a společností VODÁRNA PLZEŇ a.s. Dále jsou zohledněny změny hranic jednotlivých 

katastrálních území města.  

 

Ing. Aschenbrenner – na území MO Plzeň 2 – Slovany dochází k úpravě koeficientu z 2,5 (tj. 

území nemá možnost se připojit na vodovod ani kanalizaci přímo napojenou 

na městskou síť) na koeficient 4,5 (tj. území lze připojit na vodovod a 

kanalizaci přímo napojenou na městskou síť) u čtyřech objektů v ulici 

Dubnická v k. ú. Božkov; 

 

 Návrh byl předem souhlasně projednán v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Ani 

zastupitelé k materiálu neměli dotazy, usnesení č. 17/2022 v této záležitosti přijali 24 hlasy, 1 

zastupitel nehlasoval (Mgr. Posavád).  

 

 

 11.  EAP/5 Novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 6/2021, 

o místním poplatku z pobytu   
 

 Následoval návrh novelizace obecně závazné vyhlášky statutárního města Plzně č. 

6/2021, o místním poplatku z pobytu, předložený místostarostkou MO P2 p. Trůkovou. Novela 

obsahuje doplnění definice pobytů, které nejsou předmětem poplatku, a to v souladu s novelou 

zákona o místních poplatcích. Jedná se o „pobyt ve zdravotnickém zařízení poskytovatele 

lůžkové péče, pokud je tento pobyt hrazenou zdravotní službou podle zákona upravujícího 

veřejné zdravotní pojištění nebo pokud je její součástí“.  

 

 Také tento materiál byl kladně projednán v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. 

Zastupitelé k němu neměli připomínky a usnesení č. 18/2022 přijali jednomyslně.  

 

 

 12.  EAP/1 Dílčí závěrečný účet a účetní závěrka městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany za rok 2021  
 

 Místostarosta PhDr. Fluxa předložil dokumentaci k dílčímu závěrečnému účtu MO Plzeň 

2 – Slovany za rok 2021 a dokumentaci k účetní závěrce MO P2 za rok 2021. Zůstatek 

hospodaření městského obvodu po provedení operací v rámci finančního vypořádání za rok 

2021 činí 26.892.439,58 Kč. Součástí materiálu byla i zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření města za uplynulý kalendářní rok s údaji, které se vztahují k hospodaření MO P2. 

Zprávu zpracovala společnost HZ Brno, spol. s r. o. V závěru zprávy je uvedeno, že nebyly 

zjištěny žádné chyby a nedostatky, ani žádná rizika, která mohou mít negativní dopad na 



Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2 - Slovany dne 12. 4. 2022 

5 
 

hospodaření územního celku v budoucnosti. Návrh byl předem projednán ve Finančním výboru 

ZMO P2 i v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.  

 

p. Vileta –  hospodaření městského obvodu skončilo v přebytku. Byly by tedy finanční 

prostředky na realizaci semaforu Slovanská alej – Koterovská, o které se na 

ZMO P2 již dříve jednalo? 

PhDr. Fluxa –  na podobný dotaz již dříve reagoval. Nejprve je třeba rozhodnout, jaký bude 

tvar křižovatky, neboť to má zásadní dopad na další řešení. Nyní je zadáno 

posouzení městského okruhu (Útvar koncepce a rozvoje města Plzně), ve 

kterém budou mimo jiné zohledněny i dopady na životní prostředí. S řešením 

semaforu je třeba vyčkat do doby zpracování tohoto posouzení. Přebytek 

hospodaření bude ponechán jako nespecifikovaná rezerva na další možné 

výdaje; 

p. Vileta –  domnívá se, že finanční rozdíl mezi vybudováním křižovatky ve tvaru 

písmene „T“ a křižovatky klasické je malý. Doporučuje vybudovat křižovatku 

„T“, kterou lze v budoucnu doplnit o další semafory. Současný stav brzdí 

dopravu; 

PhDr. Fluxa –  investice do semaforu se pohybuje v řádu milionů Kč. Vše bylo konzultováno 

se Správou veřejného statku města Plzně (celkové pojetí křižovatky, počet 

odbočovacích pruhů atd.);   

 

Ing. Náhlík –  v termínu do 30. 6. by se touto záležitostí mělo zabývat Zastupitelstvo města 

Plzně; 

PhDr. Fluxa –  s ÚKRMP jsme připravili zadání posouzení, ke kterému bylo minulý týden 

svoláno jednání. Bylo dohodnuto, že zadání bude předloženo k projednání do 

Komise pro rozvoj obvodu a investiční činnost RMO P2 a dále do Komise 

dopravy RMP. Termín 30. 6. se pravděpodobně bude muset prodloužit;  

  

  Po ukončení diskuse následovalo hlasování o předloženém materiálu. Usnesením č. 

19/2022 zastupitelé jednomyslně schválili dílčí závěrečný účet MO Plzeň 2 – Slovany za rok 

2021, účetní závěrku MO P2 a provedení operací finančního vypořádání MO P2 za rok 2021.  

 

 

 13.  EAP/2 Rozpočtové opatření č. 3 + 4 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2022, blokace finančních prostředků ve FRR MO P2 – Slovany  
 

  Místostarosta MO P2 PhDr. Jan Fluxa dále předložil návrh rozpočtového opatření č. 3 + 

4 rozpočtu schváleného MO P2 – Slovany a blokace finančních prostředků ve FRR MO P2 – 

Slovany. Návrh spočíval v úpravě rozpočtu Sociálního fondu a Fondu rezerv a rozvoje MO P2 

v návaznosti na přebytek hospodaření MO P2 za rok 2021, s odkladem provedení úpravy 

v rámci rozpočtu fondů po schválení Závěrečného účtu města Plzně a přebytků hospodaření 

MO, včetně souvisejícího rozpočtového opatření v ZMP. Blokace finančních prostředků ve 

FRR MO P2 zahrnovala: 

-  zvýšení prostředků na akci „oprava izolace kotelny Koterovská 94-96“ o částku 2.300 tis. 

Kč, 

-  zvýšení prostředků na akci „HZ Koterov – finanční spoluúčast“ o částku 542 tis. Kč, 

-  1 mil. Kč na akci „kofinancování projektů MŠ v roce 2023“, 

-  515 tis. Kč s určením pro 38. MŠ na akci „odloučené pracoviště MŠ“, 

-  1.500 tis. Kč na navýšení provozního příspěvku mateřským školám na úhradu zvýšených 

výdajů na energie,  
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-  5 mil. Kč na „správu svěřeného majetku“, 

-  250 tis. Kč na akci „Sportmanie“,  

-  250 tis. Kč na akci „31. MŠ – klimatizace“, 

-  2.700 tis. Kč na finanční spoluúčast akce „Zelená střecha“, 

-  300 tis. Kč na vytvoření rezervy na mimořádné situace.  

 

PhDr. Fluxa –  součástí tohoto materiálu je i zařazení nové akce „kontejner nouzového 

přežití“ do seznamu jmenovitých investičních akcí – nestavební investice 

JSDH; 

 

  K návrhu nebyly dotazy, usnesení č. 20/2022 ve výše uvedené záležitosti zastupitelé 

schválili všemi hlasy.  

 

 

 14.  EAP/3 Rozpočtové opatření č. 5 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2022 
 

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

roku 2022. Jednalo se o účelové převody finančních prostředků v celkové výši 63 tis. Kč 

z rozpočtu města do rozpočtu mateřských škol na vybavení zahrad herními prvky a zahradním 

nábytkem takto: 

-  30 tis. Kč do rozpočtu 17. MŠ, Čapkovo nám. 4, Plzeň, na dofinancování venkovní 

laboratoře, 

-  33 tis. Kč do rozpočtu 5. MŠ, Zelenohorská 25, Plzeň, na dopadovou plochu z pryžových 

desek pod závěsnou houpačku.  

 

  Ani k tomuto materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 21/2022 zastupitelé jednomyslně 

schválili rozpočtové opatření č. 5/2022. 

 

 

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

roku 2022 

 

  Také další materiál se týkal rozpočtového opatření, a to č. 6 rozpočtu schváleného MO 

Plzeň 2 – Slovany roku 2022. Jednalo se o úpravu podílů městských obvodů na příjmech 

z cizích daní dle platného finančního vztahu v návaznosti na úpravě rozpočtu celkového objemu 

příjmů z cizích daní města Plzně. Podíl MO P2 pro rok 2022 činí 3.221 tis. Kč. Částka 542 tis. 

Kč bude použita na provozní výdaje – běžné výdaje odboru MIR, tj. na finanční spoluúčast HZ 

Koterov. Zbývající částka bude zapojena do rozpočtu na položku nespecifikované rezervy.  

 

  Usnesením č. 22/2022 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 6/2022 takto: pro 23, 

proti 0, zdrželo se 0, 2 zastupitelé nehlasovali (PhDr. Fluxa, Ing. Náhlík).  

 

 

 16.  EAP/7 Vytvoření rezervy ve FRR MO P2 – Slovany na údržbu majetku 

svěřeného do trvalé správy MO P2 – Slovany  
 

  Statutem města byl MO P2 svěřen do správy majetek, např. objekty hasičské zbrojnice 

Božkov, Koterov a Hradiště, Kulturní dům Šeříková, objekt radnice MO P2, objekt na náměstí 

Milady Horákové – Kavárna Homolka, Škoda sport park Malostranská ul., areály 11 
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mateřských škol, areál na Božkovském ostrově, relaxační park Chvojkovy lomy. MO P2 je 

povinen tento majetek řádně spravovat, chránit jej před zničením a poškozením. S ohledem na 

stávající stav svěřených budov a nárůst cen, byl předložen návrh vytvořit ve FRR MO P2 

rezervu na opravy většího rozsahu ve výši 20 %, max. však 5 mil. Kč, z přebytku hospodaření 

za období 2022-2025.  

 

PhDr. Fluxa –  opravy se budou týkat zejména budovy radnice MO P2, kde bude nutná např. 

výměna oken a oprava fasády. Nelze předpokládat, že by se tyto opravy mohly 

financovat během jednoho roku, proto je navrženo každoročně spořit částku 

ve výši 20 % přebytku hospodaření; 

 

  Návrh byl projednán ve Finančním výboru i v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. 

Zastupitelé k němu neměli dotazy, usnesení č. 23/2022 schválili jednomyslně.  

 

 

 17.  ORG/3 Poskytnutí věcných darů v celkové hodnotě 161 414 Kč na pomoc 

Ukrajině, rozpočtové opatření č. 7/2022 
 

  Starosta MO P2 předložil návrh na poskytnutí věcných darů na pomoc Ukrajině. 

Usnesením ZMO P2 dne 11/2022 ze dne 1. 3. 2022 bylo schváleno poskytnutí finančních 

prostředků ve výši 500 tis. Kč na humanitární pomoc Ukrajině a občanům zasažených oblastí. 

V souladu s tímto usnesením bylo navrženo poskytnutí věcného daru, a to 4 ks defibrilátorů 

AED MEDITECH DEFI5 v ceně 99 399 Kč a 5 ks vysílaček Hytera 605 v ceně 62 015 Kč 

ukrajinskému městu Mikolajiv. S tím souvisel i návrh rozpočtového opatření č. 7/2022 

spočívající ve snížení provozních výdajů – běžných výdajů odboru životního prostředí a 

navýšení provozních výdajů – běžných výdajů odboru organizačnímu, který zajišťuje nákupy 

věcných darů.  

 

Ing. Aschenbrenner – v této souvislosti poděkoval za spolupráci zastupiteli panu Kydlíčkovi; 

 

  Usnesením č. 24/2022 zastupitelé schválili poskytnutí výše uvedených věcných darů 

ukrajinskému městu Mikolajiv i rozpočtové opatření č. 7/2022. Usnesení bylo přijato 24 hlasy, 

1 zastupitel se zdržel hlasování (Mgr. Maštálka, LL.M., MBA). 

 

 

 18.  MIR/1 Žádost o dotaci z programu „Účelové investiční dotace pro jednotky 

SDH obcí“ pro rok 2023 pro projekt „Stavební úpravy a novostavba 

v areálu hasičské zbrojnice, Plzeň – Koterov, část I. – Novostavba 

sociálního zázemí“  

 

  Každoročně v tomto období vyhlašuje Ministerstvo vnitra – generální ředitelství 

Hasičského záchranného sboru České republiky výzvu pro podání žádostí o dotace v rámci 

programu „Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí“ pro 

následující rok. Doba pro podání žádostí obvykle trvá 1,5 měsíce. Letos dosud tento dotační 

titul nebyl vypsán, důvodem bylo rozpočtové provizorium, které v ČR trvalo první tři měsíce 

roku do schválení rozpočtu ČR. Abychom byli připraveni na podání žádosti v okamžiku 

skutečného vyhlášení zmíněného dotačního titulu, zpracoval odbor MIR příslušný materiál. 

Dotace by byla použita pro financování projektu „Stavební úpravy a novostavba v areálu 

hasičské zbrojnice, Plzeň – Koterov, část I. – Novostavba sociálního zázemí“.  
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PhDr. Fluxa –  žádost se podává každoročně, zatím však bez úspěchu. Děkuje městu Plzeň, 

které bylo ochotno zajistit předfinancování celé akce. Návrh byl projednán a 

odsouhlasen Radou městského obvodu Plzeň 2 – Slovany formou „per 

rollam“.  

 

  Usnesením č. 25/2022 zastupitelé jednomyslně souhlasili s podáním výše uvedené 

žádosti o dotaci za podmínky, že bude v tomto roce vyhlášena MV – GŘ HZS ČR a v případě 

přidělení dotace se spolufinancováním projektu částkou ve výši 2.000.000 Kč. Současně Radě 

města Plzně doporučili schválit podání této žádosti o dotaci.  

 

 

 19.  MIR/2 Doplnění plánu investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 – 

Slovany v roce 2022  

 

  Místostarosta MO P2 PhDr. Fluxa předložil návrh na doplnění plánu investiční výstavby 

hrazené z prostředků MO Plzeň 2 – Slovany v roce 2022. Původní plán byl schválen usnesením 

ZMO P2 č. 53/2021 ze dne 7. 12. 2021. V průběhu I. čtvrtletí 2022 vyvstaly další požadavky 

na jeho doplnění. Jedná se o několik akcí menšího rozsahu, např. Božkovský ostrov – markýzy, 

napojení cyklostezky u Škoda sport parku, Chvojkovy lomy – fitness prvky a prvky pro seniory. 

Dále dochází k přeřazení dvou akcí z finančně nezajištěných do finančně zajištěných, a to: 

vnitroblok Koterovská – Habrmannova – 1. část a 21. MŠ, Na Celchu 33 – výstavba klimatizace 

do 4 tříd MŠ. K několika změnám dochází i v přípravě projektových dokumentací.  

 

  K návrhu nebyly připomínky, usnesením č. 26/2022 zastupitelé schválili doplněný plán 

investiční výstavby hrazené z prostředků MO P2 v roce 2022 všemi hlasy.  

 
 

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

Plzeň 2 – Slovany v období od 3. 2. 2022 do 9. 3. 2022  

 

  Předseda Kontrolního výboru ZMO P2 Ing. Sokol informoval přítomné o plnění usnesení 

ZMO Plzeň 2 – Slovany za období od 3. 2. 2022 do 9. 3. 2022. V tomto období byly splněny 2 

úkoly, 6 úkolů zůstává nadále v platnosti z důvodu delšího termínu plnění.  

 

  Ani k tomuto materiálu nebyly dotazy, usnesení č. 27/2022 zastupitelé přijali 24 hlasy, 1 

zastupitel nehlasoval (p. Hrubý).  

 

 

 21.  Různé 

 

-  

 

 

 

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

a ve 14:52 hodin zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ukončil.  
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 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 12/2022 až 27/2022 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 19. 4. 2022                                                                                                        

Zpracovala: Jana Rusinová 

 


