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ZÁPIS 
 

z 24. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 

2018-2022 ze dne 21. 6. 2022 

 

Přítomni: Ing. Lumír Aschenbrenner, Roman Andrlík, PhDr. Jan Fluxa, Mgr. Radek Hlad, 

Martin Hrubý, Mgr. Pavel Janouškovec, Martin Kydlíček, Mgr. Ivan Maštálka, 

LL.M., MBA, Ing. Petr Náhlík, Mgr. Stanislav Posavád, Irena Rottová, Václav 

Seitz, M.Sc., Bc. Filip Sequens, Bc. Petr Skala, Martin Složil, Ing. František 

Sokol, MBA, Ing. Michal Statevský, JUDr. Bc. Jakub Šauer, LL.M., Bc. David 

Šlouf, MBA, MUDr. Milan Štěpáník, Eva Trůková, Ladislav Uhrin, Petr Vileta, 

Marek Vojtěch; 

Omluven: Ing. et Ing. Miloš Nový; 

Nepřítomni: Jan Hlaváček, Bc. Jan Kalián; 

 

Začátek jednání: 14:00 hodin 

 

Program: 

 1.   Zahájení a schválení programu zasedání  
 2.  Volba návrhové komise 

 3.  Stanovení ověřovatelů zápisu   

 4. TAJ/6 Zánik mandátu člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany a 

stanovení náhradníka za člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany  

 5.  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  

 6. TAJ/1 Činnost orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany  

 7. TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 24. zasedání Zastupitelstva městského 

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

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

Slovany za období 04-06/2022 

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

Slovany za období 04-05/2022 

 10. EAP/2 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden-březen 2022  

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

2022    

 12. EAP/4 Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 

 13. EAP/6 Dary společnosti Arsanat a prof. MUDr. PhDr. Karlu Novákovi, DrSc.   

 14. ORG/1 Darování hasičského auta Tatra 815 CAS 32, RZ PMA 16-77, včetně 

příslušenství, obci Raková, okr. Rokycany  

 15. ORG/2 Poskytnutí věcných darů na pomoc Ukrajině ve výši 88 767 Kč v rámci 

humanitární pomoci  

 16. MIR/1 Souhlas se svěřením pozemků parc. č. 251/5 a parc. č. 1191/9 (zast. plocha a 

nádvoří), oba k. ú. Božkov, do trvalé správy městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany formou doplnění Přílohy č. 3 Statutu města Plzně  

 17. TAJ/4 Projednání informativních zpráv na 24. zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2018-2022 – blok II.  
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 18. MIR/2 IZ – Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany od počátku roku 

2022, včetně investic v budovách MŠ   

 19. EAP/5 IZ – Dotace projednané a schválené Radou městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany 

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

Slovany v období od 10. 3. 2022 do 18. 5. 2022 

 21.  Různé 

 

 

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

stanovení ověřovatelů zápisu 

 

 24. 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 20 hlasy, p. Uhrin nehlasoval, Bc. Skala do doby složení slibu 

zastupitele hlasovat nemohl.  

  

Ve 14:02 hodin přišel Bc. Šlouf, přítomno 23 zastupitelů.  

 

 Za členy návrhové komise pan starosta navrhl: p. Ladislava Uhrina, JUDr. Bc. Jakuba 

Šauera, LL.M. a Mgr. Stanislava Posaváda. Návrh byl přijat 22 hlasy.  

 

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

byli schváleni rovněž 22 hlasy.  

 

 

 4.  TAJ/6 Zánik mandátu člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany 

a stanovení náhradníka za člena ZMO Plzeň 2 – Slovany 

  

 Starosta MO P2 informoval přítomné, že dne 17. 5. 2022 obdržel písemnou rezignaci na 

mandát člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany pana Ing. Tomáše Hejtmánka 

(ANO 2011). Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany na svém jednání dne 7. 6. 2022 tuto 

skutečnost vzala na vědomí usnesením č. 120/2022. Rada současně v souladu se zákonem o 

volbách do zastupitelstev obcí prohlásila náhradníka z kandidátní listiny ANO 2011, pana Bc. 

Petra Skalu, členem Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Pan starosta nového 

člena ZMO Plzeň 2 – Slovany přítomným osobně představil. Aby mohl v souladu se zákonem 

o obcích pan Bc. Petr Skala řádně vykonávat funkci člena Zastupitelstva městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany, bylo třeba, aby složil slib předepsaný § 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění. Pan starosta požádal MUDr. Milana Štěpáníka, aby přednesl znění slibu, poté 

Bc. Skala složil slib do rukou pana starosty. Tímto se Bc. Skala stal právoplatným členem 

zastupitelstva a mohl se účastnit hlasování.  

 

 Usnesení č. 28/2022 v této záležitosti zastupitelé vzali na vědomí jednomyslně, tj. 23 

hlasy.  

 

Ve 14:06 hodin přišel Ing. Náhlík, přítomno 24 zastupitelů. 
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 5.      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 Ing. Bc. Ladislav Bečvář), velitel Policie ČR, 

obvodního oddělení Plzeň 2 – npor. Ing. Miroslav Houdek a velitel jednotek SDH v MO Plzeň 

2 – Slovany – p. Petr Jůzek. Přítomní hosté informovali o činnosti uvedených složek za uplynulé 

období.  

 

Ing. Bc. Bečvář – v posledním období strážníci řešili hlavně přestupky na úseku veřejného 

pořádku a z oblasti majetku. Spolupracovali s Policií ČR i s Cizineckou 

policií. Od občanů přebírali ztracené předměty (např. peněženky, mobilní 

telefony), cca polovinu se podařilo vrátit jejich majitelům, ostatní věci byly 

předány na agendu ztrát a nálezů na ÚMO Plzeň 3. Dále se zaměřili na 

kontroly bezdomovců, kteří se zdržují v oblasti Velenické ulice a prováděli 

dopravní kontroly v Koterově a na Koterovské ulici;   

Ing. Aschenbrenner – k problematice Velenické ulice – je to dlouhodobý problém našeho 

městského obvodu. Na poradě u pana primátora požádal, aby město 

přistoupilo ke zbourání garáží; 

 

npor. Ing. Houdek – informoval přítomné, že oproti loňskému roku došlo k poklesu přestupků 

a nárůstu trestné činnosti. Trestná činnost se přesouvá do kyberprostoru.  

Důvodem byla pravděpodobně pandemie Covid 19 a s tím související menší 

pohyb občanů venku. V uplynulém období také prováděli kontroly v oblasti 

garáží ve Velenické ulici a dozorovali průběh akcí v městském obvodě, např. 

Loutkové Slovany. V měsíci srpnu plánují účast na Sportmanii, která se letos 

bude konat ve Škoda sport parku v Malostranské ulici;    

 

p. Jůzek –  jednotka v Božkově slavnostně převzala nový výjezdový vůz, který již 

několikrát zasahoval, např. u požáru bytové jednotky v Blatenské ulici. Hasiči 

zajišťovali pomoc při různých akcích, např. Milník bigbítu a SOKOLGYM 

2022 ve Chvojkových lomech. Děkuje městskému obvodu, zejména p. 

místostarostce Trůkové a vedoucí odboru MIR Ing. Valové, za zajištění akce 

„velikonoční nádivka“, která proběhla v Koterově. V minulém týdnu se 

JSDH Koterov účastnila celorepublikového srazu v Litoměřicích. Jednalo se 

o čtyřdenní akci, při které došlo k ocenění sboru – stuhu na prapor připnul 

předseda Senátu Ing. Vystrčil. V budově hasičské zbrojnice v Koterově došlo 

k vymalování a pokládce nového lina, což bylo hrazeno z prostředků MO P2;   

 

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

29/2022 zastupitelé vzali na vědomí přednesené informace jednomyslně, tj. 24 hlasy. Hosté 

z jednání odešli ve 14:17 hodin. 
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 6. 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 žádné dotazy, zastupitelé jej vzali na vědomí usnesením č. 30/2022 

všemi hlasy.    

 

7. – 9.    TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 24. zasedání Zastupitelstva 

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

blok I.  

 

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

Slovany za období 04-06/2022 

 

Mgr. Janouškovec – jednání FV proběhlo dne 1. 6. 2022, výbor byl usnášeníschopný a vyjádřil 

se kladně ke všem předloženým materiálům;  

 

 Následovalo hlasování o předložené informativní zprávě – usnesením č. 31/2022 ji vzalo 

na vědomí 23 zastupitelů, Ing. Aschenbrenner nehlasoval.   

 

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

Slovany za období 04-05/2022 

 

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

v předloženém materiálu;  

 

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

32/2022 ji zastupitelé vzali na vědomí jednomyslně, tj. 24 hlasy. 

 

 

 10.  EAP/2 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden-březen 2022   
 

 Místostarosta MO P2 PhDr. Fluxa předložil rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany 

za období leden-březen 2022. Příjmy byly plněny na 46,18 % a výdaje čerpány na 17,64 % 

k rozpočtu upravenému. Vzhledem k tomu, že se jedná o údaje za I. čtvrtletí letošního roku, je 

čerpání na kapitálových výdajích pouze na 6,08 % k rozpočtu upravenému.  

 

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

zastupitelé k materiálu neměli dotazy, usnesením č. 33/2022 schválili rozbor hospodaření MO 

Plzeň 2 – Slovany za období leden-březen 2022 jednohlasně.  

 

 

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

roku 2022 
 

  Místostarosta MO P2 PhDr. Fluxa dále předložil návrh rozpočtového opatření č. 10/2022. 

Jednalo se o:  
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-  účelový provozní převod finančních prostředků ve výši 2.500 tis. Kč na akci „Uhelna – 

Koterovská“ do rozpočtu MMP,  

-  účelový investiční převod finančních prostředků ve výši 215 tis. Kč na akci 

„Odkanalizování Koterov“ s určením pro Odbor investic MMP,  

-  účelový provozní převod finančních prostředků z MMP do rozpočtu MO P2 ve výši 32 

tis. Kč s určením pro 23. MŠ, Topolová 3 (17 tis. Kč) a 37. MŠ, Barvínkova 18 (15 tis. 

Kč), na spotřební materiál, pomůcky, vybavení a ceny do soutěží pro pořádání 

volnočasových akcí pro děti a rodiče,  

-  převod kompenzačního bonusu z rozpočtu MMP do rozpočtu MO P2 ve výši 436 tis. Kč, 

který bude zapojen do rozpočtu odboru MIR na finanční pokrytí stavebních úprav 

nebytových prostor v 17. MŠ, Čapkovo nám. 4, s následným využitím prostoru pro děti 

ukrajinských uprchlíků,  

-  dotaci z Plzeňského kraje ve výši 9 tis. Kč v rámci projektu „Obědy do škol v Plzeňském 

kraji“ pro 37. MŠ, Barvínkova 18, na základě uzavřené smlouvy o partnerství,  

-  transfer z MPSV ve výši 4.735 tis. Kč na financování výkonu přenesené působnosti 

v oblasti sociálně-právní ochrany dětí na rok 2022 

-  dotaci z MPSV ve výši 1.212 tis. Kč na výkon agendy sociální práce,  

-  účelový investiční převod ve výši 19 tis. Kč s určením pro MMP, Odbor nabývání majetku, 

na „výkup pozemků v k. ú. Božkov“,  

-  navýšení kapitálových výdajů – stavebních investic odboru MIR ve výši 564 tis. Kč na 

úpravu nebytových prostor pro ukrajinské děti v 17. MŠ, Čapkovo nám. 4, 

-  zrušení blokace finančních prostředků ve FRR ve výši 2.700 tis. Kč určených na finanční 

spoluúčast akce „Zelená střecha“ a jejich zapojení dle požadavku odboru MIR, tj. na VNB 

Koterovská – Habrmannova (1.500 tis. Kč), opravy v mateřských školách (500 tis. Kč) a 

obnovu dětského hřiště L13 Motýlí (700 tis. Kč),  

-  zrušení blokace finančních prostředků ve FRR ve výši 1.000 tis. Kč určených na 

„kofinancování projektů MŠ“ a jejich použití na úhradu zvýšených výdajů v souvislosti 

se zřízením odloučených pracovišť a adaptačních skupin pro ukrajinské děti v 17. MŠ, 

Čapkovo nám. 4, 23. MŠ, Topolová 3, 37. MŠ, Barvínkova 18, 38. MŠ, Spojovací 14 a 

51. MŠ, Částkova 6, 

-  účelový provozní převod finančních prostředků z MMP ve výši 123 tis. Kč na akci 

„Vybavení MŠ v areálu TechTower“,  

-  snížení položky kapitálové výdaje – nestavební investice odboru MIR a zvýšení položky 

kapitálové výdaje – stavební investice odboru MIR ve výši 350 tis. Kč. Částka bude 

využita na novou akci „Pergola ve ŠSP Malostranská“. 

 

PhDr. Fluxa –  zastupitelé obdrželi dodatečně upravený materiál – bylo doplněno umístění 

nového multifunkčního herního prvku na stávajícím dětském hřišti v Motýlí 

ulici. Původní herní prvek, který byl dne 10. 6. 2022 zapálen vandaly, musí 

být z bezpečnostních důvodů odstraněn. Městský obvod bude uplatňovat 

náhradu škody; 

 

p. Vileta –  jaký právní vztah má městský obvod ke kotelně na Koterovské? V registru 

nemovitostí si ověřoval, že objekt je v majetku SVJ a sídlí v něm komerční 

fitness centrum. Jaký důvodů má městský obvod dávat jim 2,5 mil. Kč na 

opravu izolace? 

PhDr. Fluxa -  neví o tom, že by v objektu sídlilo nějaké fitness centrum. Právní vztah je 

takový, že na nad kotelnou jsou parkovací místa vybudovaná obvodem, která 

jsou ve správě Správy veřejného statku města Plzně a je tam samozřejmě 

právní vztah mezi SVJ a městem. Investice proběhla cca před 8-9 lety. 
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Bohužel tam dochází k prosakování do objektu, který je dlouhodobě 

nevyužívaný ze strany SVJ a Správa veřejného statku města Plzně ve 

spolupráci s městským obvodem a SVJ se domluvila, že by bylo nejlepší 

nevyužívaný objekt vykoupit, zasypat a tím problém jednou pro vždy vyřešit. 

Znovu upozorňuje, že se nejedná o žádné fitness centrum, je to stará uhelna 

v prostoru vnitrobloku Koterovská – Habrmannova – nám. Generála Píky;   

 

  K návrhu nebyly jiné dotazy, usnesením č. 34/2022 zastupitelé schválili souhrnné 

rozpočtové opatření č. 10/2022, zařazení nových investičních akcí odboru MIR na rok 2022, tj.:  

-  Úprava prostor na 17. MŠ, Čapkovo nám. 4, Plzeň,  

-  Pergola ve ŠSP Malostranská, 

-  iHŘIŠTĚ ve ŠSP Malostranská  

-  Obnova dětského hřiště L13 Motýlí 

a úpravy rozpočtu FRR MO Plzeň 2 – Slovany. 

Usnesení bylo přijato takto: pro 21, proti 0, zdrželi se 2 zastupitelé (Mgr. Maštálka a p. Vileta), 

1 zastupitel nehlasoval (Ing. Aschenbrenner). 

 

 

 12.  EAP/4 Poskytnutí dotací z rozpočtu městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  

 

 Místostarosta MO PhDr. Fluxa předložil návrh ve věci poskytnutí dotací z rozpočtu 

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Jednalo se dotace v souladu s vyhlášenými dotačními   

programy v roce 2022 i o dotace na účel, který není cílem vyhlášených dotačních programů 

v tomto roce.  

Pro letošní rok bylo vyhlášeno 5 dotačních programů, a to: 

- pro sociální oblast 

- pro oblast výchovy, vzdělávání a kultury 

- pro oblast životního prostředí 

- pro oblast bezpečnosti 

- pro oblast sportu 

V souladu se Zásadami pro poskytování dotací z rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany byly žádosti 

podané v souladu s vyhlášenými dotačními programy posouzeny příslušnými odvětvovými 

komisemi RMO P2 a poté projednány radou městského obvodu. Za účelem projednání žádostí 

o dotace ze sportovní oblasti byla radou zřízena zvláštní Komise pro rozdělení darů v oblasti 

sportu v roce 2022. Žádosti o poskytnutí individuálních dotací byly projednány v RMO P2. 

Jednalo se zejména o žadatele z kulturní a sociální oblasti. Zastupitelům byly předloženy 

žádosti o dotaci nad 50.000 Kč na daný projekt v rámci města Plzně. 

 

Zastupitelé neměli k předloženému materiálu připomínky.  Usnesením č. 35/2022: 

- schválili poskytnutí dotací na základě 51 žádostí v celkové výši 661 tis. Kč, 
- neschválili 17 žádostí o dotace. 

Usnesení bylo přijato 23 hlasy, 1 zastupitel byl proti (Mgr. Maštálka).   

 

 

 13.  EAP/6 Poskytnutí finančního daru společnosti Arsanat a prof. MUDr. PhDr. 

Karlu Novákovi, DrS.  

 

  Místostarosta MO P2 p. Andrlík předložil návrh na poskytnutí dvou finančních darů, a to:  

-  ve výši 120 tis. Kč společnosti Arsanat, z.s., se sídlem Smědčice 86, 338 24 Břasy, na 

projekt Křídla naděje – umístění kované skulptury do krajiny na Koterovské vyhlídce. 
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Motiv skulptury je náboženský, aby připomínal víru člověka v Boha a jeho řád. Skulptura 

ozvláštní toto odpočinkové místo, spolu s lavičkami a stolem prostor částečně zkulturní. 

Současná nelehká doba bude zmíněna spolu s Desaterem a mecenáši na nerezových 

deskách umístěných u paty křídel; 

-  ve výši 30 tis. Kč prof. MUDr. PhDr. Karlu Novákovi, DrSc., na vydání odborné publikace 

„Oprátky spravedlnosti?“ s podtitulem „Hrdelní ortely mimořádných lidových soudů 

v Plzni a Klatovech v letech 1945-1947“. Rukopis je připraven k vydání do 30. 6. 2022. 

Celkem je plánováno 1200 výtisků, kniha bude distribuována do knihoven, škol a dalších 

veřejných institucí;  

 

  Ani k tomuto materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 36/2022 zastupitelé schválili 

poskytnutí uvedených finančních darů. Usnesení bylo přijato takto: pro 22, proti 1 (Mgr. 

Maštálka), zdrželo se 0, 1 zastupitel nehlasoval (p. Vileta). 

 

 

 14.  ORG/1 Darování hasičského auta Tatra 815 CAS 32, RZ PMA 16-77, včetně 

příslušenství, obci Raková, okr. Rokycany 

 

  Místostarostka MO P2 p. Trůková předložila materiál týkající se darování hasičského auta 

Tatra 815 CAS 32, RZ PMA 16-77, včetně příslušenství, obci Raková, okr. Rokycany. V březnu 

2022 pořídilo město Plzeň pro jednotku sboru dobrovolných hasičů Božkov novou 

automobilovou cisternovou stříkačku na podvozku Scania. Stávající automobilová stříkačka na 

podvozku Tatra 815 z roku 1986 se tím stala nadbytečnou a lze ji vyřadit. Městský obvod proto 

učinil nabídku, že vozidlo darujeme jiné jednotce požární ochrany obce zařazené v plánu 

plošného pokrytí Plzeňského kraje, pokud nám Plzeňský kraj poskytne příspěvek na věcné 

vybavení nového vozidla ve výši odpovídající reálné ceně vozidla Tatra. Rada města Plzně dne 

11. 4. 2022 schválila podání žádosti o individuální dotaci v objemu 400.000 Kč z rozpočtu 

Plzeňského kraje. Souhlasné stanovisko Hasičského záchranného sboru k žádosti o dotaci MO 

obdržel dne 21. 4. 2022 s následným upřesněním konkrétní obce, kterou je obec Raková, okr. 

Rokycany.  

 

p. Trůková –  děkuje městu Plzni a panu náměstku Šloufovi, že pomohli vybavit hasičské 

vozidlo pro jednotku v Božkově; 

 

  K předloženému materiálu nebyly připomínky, usnesením č. 37/2022 zastupitelé 

schválili darování hasičského auta Tatra 815 CAS 32, RZ PMA 16-77, včetně příslušenství, 

obci Raková, okr. Rokycany. Usnesení bylo přijato 23 hlasy, 1 zastupitel se hlasování zdržel 

(Mgr. Maštálka).  

 

 

 15.  ORG/2 Poskytnutí věcných darů na pomoc Ukrajině ve výši 88.767 Kč v rámci 

humanitární pomoci   
 

  V souvislosti s probíhající válkou na Ukrajině bylo usnesením ZMO P2 č. 11/2022 ze dne 

1. 3. 2022 schváleno poskytnutí finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč na humanitární 

pomoc Ukrajině a občanům zasažených oblastí. Na základě tohoto usnesení pan starosta 

předložil návrh na poskytnutí věcných darů ukrajinskému městu Oděsa, a to 600 ks turniketů 

(škrtidel) v ceně 88.767 Kč.   
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Ing. Aschenbrenner – městský obvod rovněž zajišťuje kurzy českého jazyka pro ukrajinské 

matky. V případě schválení předloženého materiálu ještě zůstane k dispozici 

cca 106 tis. Kč;  

 

  Usnesením č. 38/2022 zastupitelé schválili poskytnutí věcných darů dle předloženého 

návrhu 23 hlasy, 1 zastupitel se hlasování zdržel (Mgr. Maštálka).  

 

 

 16.  MIR/1 Souhlas se svěřením pozemků parc. č. 251/5 a parc. č. 1191/9 (zast. plocha 

a nádvoří), oba k. ú. Božkov, do trvalé správy MO Plzeň 2 – Slovany 

formou doplnění Přílohy č. 3 Statutu města Plzně  

 

  Po realizaci stavby „Rekonstrukce technického zázemí na Božkovském ostrově“ byl 

požádán Odbor nabývání majetku MMP o zajištění výkupu 2 pozemků pod zkolaudovanou 

budovou zázemí, postavenou na pozemcích ve vlastnictví města Plzně. Důvodem žádosti o 

zajištění dodatečných výkupů byla skutečnost, že objekt svými atypickými přesahy 2. NP 

zasahuje na pozemky TJ Božkov z.s. Konkrétně se jedná o části přesahu na pozemcích parc. č. 

251/5 o výměře 5 m2 a parc. č. 1191/9 o výměře 18 m2 (zast. plocha a nádvoří), oba k. ú. Božkov. 

Dle znaleckého posudku cena předmětných pozemků činí 19.366 Kč a bude financována 

z prostředků MO Plzeň 2 – Slovany tak, jako tomu bylo při výkupu původní staré budovy, na 

jejímž místa je postavena nová budova zázemí. Majitel pozemku TJ Božkov z.s., s prodejem za 

uvedenou částku souhlasí.  

 

PhDr. Fluxa – záměr byl předem kladně projednán v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany, 

o samotném svěření pozemků do trvalé správy MO Plzeň 2 – Slovany bude 

rozhodovat Zastupitelstvo města Plzně; 

 

  Usnesením č. 39/2022 zastupitelé jednomyslně souhlasili se svěřením výše uvedených 

pozemků do trvalé správy MO Plzeň 2 – Slovany formou doplnění Přílohy č. 3 Statutu města 

Plzně, a to po jejich získání do majetku města Plzně. Návrh usnesení v tomto smyslu bude 

předložen k dalšímu projednání orgánům města Plzně.  

 

 

17. – 19.  TAJ/4 Projednání informativních zpráv na 24. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

ve volebním období 2018-2022 – blok I.  

 

a) MIR/2 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany od počátku roku 

2022, včetně investic v budovách MŠ  

 

 K materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 40/2022 jej zastupitelé vzali na vědomí 

jednomyslně, tj. 24 hlasy.    

 

b) EAP/5 Dotace projednané a schválené Radou městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany 

 

 Usnesením č. 41/2022 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí všemi hlasy, bez 

rozpravy.  
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 20.  TAJ/5 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany v období od 10. 3. 2022 do 18. 5. 2022  
 

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

ZMO Plzeň 2 – Slovany za období od 10. 3. 2022 do 18. 5. 2022. V tomto období bylo splněno 

8 úkolů, 12 úkolů zůstává nadále v platnosti z důvodu delšího termínu plnění.  

 

  Ani k tomuto materiálu nebyly dotazy, usnesení č. 42/2022 zastupitelé přijali jednohlasně, 

tj. 24 hlasy.  

 

 

 21.  Různé 
 

-  

 

 

 

 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. 28/2022 až 42/2022 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 27. 6. 2022                                                                                                        

Zpracovala: Jana Rusinová 

 


