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ZÁPIS 
 

z 25. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve 

volebním období 2018-2022 ze dne 17. 8. 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, Ing. et Ing. Miloš 

Nový, Mgr. Stanislav Posavád, Václav Seitz, M.Sc., Mgr. Filip Sequens, Bc. Petr 

Skala, Martin Složil, Ing. František Sokol, MBA, Ing. Michal Statevský,  

  Bc. David Šlouf, MBA, Ladislav Uhrin, Petr Vileta, Marek Vojtěch; 

Omluveni: Irena Rottová, JUDr. Bc. Jakub Šauer, LL.M., MUDr. Milan Štěpáník, Eva Trůková;  

Nepřítomni: -  

 

Začátek jednání: 13:00 hodin 

 

Program: 

 1.   Zahájení a schválení programu zasedání  

 2.  Volba návrhové komise 
 3.  Stanovení ověřovatelů zápisu   

 4. TAJ/1 Stanovení neuvolněné funkce místostarosty MO Plzeň 2 – Slovany   

 5.  Různé  

 

 

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

stanovení ověřovatelů zápisu 

 

 25. (mimořádné) 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.  

 

 Zastupitelé v předstihu obdrželi program zasedání s tím, že materiál TAJ/1 bude 

předložen formou „na stůl“. K navrhovanému programu nebyly připomínky, byl schválen 

všemi přítomnými, tj. 22 hlasy.   

 

 Za členy návrhové komise pan starosta navrhl: p. Ladislava Uhrina, Ing. et Ing. Miloše 

Nového a Mgr. Stanislava Posaváda. 

Návrh byl schválen 22 hlasy.   

 

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

byli schváleni rovněž 22 hlasy.  

 

Ve 13:08 hodin přišel Ing. Náhlík, přítomno 23 zastupitelů. 

 

 4. TAJ/1  Stanovení neuvolněné funkce místostarosty MO Plzeň 2 – Slovany   
 

 Starosta MO Plzeň 2 – Slovany Ing. Aschenbrenner informoval přítomné, že obdržel 

dopis místostarosty MO P2 PhDr. Jana Fluxy, ve kterém sdělil, že byl ke dni 1. 8. 2022 

jmenován náměstkem ministra pro místní rozvoj a současně požádal o svolání mimořádného 



Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2 - Slovany dne 17. 8. 2022 

2 
 

zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. Z důvodu časové náročnosti jeho 

nové pozice pan místostarosta žádá o souhlas se změnou své funkce místostarosty z uvolněné 

na neuvolněnou.  

 

 Z tohoto důvodu je třeba změnit usnesení ZMO Plzeň 2 – Slovany č. 63/2018 ze dne          

2. 11. 2018 v bodě VI. ad 2. (kde se nově stanoví počet dlouhodobě uvolněných členů 

zastupitelstva na 2 pro výkon funkce: jednoho místostarosty a předsedy Kontrolního výboru 

ZMO P2) a v bodě VII., kterým se volí neuvolněným místostarostou MO P2 PhDr. Jan Fluxa. 

Současně dochází ke změně výše měsíční odměny za výkon funkce neuvolněnému 

místostarostovi PhDr. Fluxovi s účinností od 18. 8. 2022.  

 

PhDr. Fluxa –   objasnil důvod své žádosti – nová pozice totiž není časově slučitelná 

 s výkonem funkce uvolněného zastupitele. Zároveň považuje za slušné a 

 férové tuto situaci řešit, a to jak vůči zastupitelům, tak zejména 

 k občanům obvodu. Rovněž si uvědomuje, že termín komunálních voleb 

 je velmi blízko a že rozsáhlejší kompetenční změny v radě obvodu by 

 v tuto chvíli mohly způsobit spíše komplikace. Proto by rád funkci 

 místostarosty se všemi dosavadními kompetencemi vykonával až do 

 konce volebního období, avšak již jen jako funkci neuvolněnou. 

 

p. Vileta –   jak bude místostarosta funkci zvládat časově, v Praze bude určitě hodně 

 časově vytížen; 

 

PhDr. Fluxa –   žádá o zneuvolnění, tzn., že to není pozice na plný úvazek, jedná se o 

 5 týdnů do voleb, do té doby bude jedno zasedání RMO a ZMO, na 

 kterých budu přítomen; 

 

Mgr. Sequens –   ministerstvo je pod naším vedením, pod naším panem ministrem, věřím, 

 že máte dostatečné zkušenosti na to, vykonávat tuto funkci a přeji Vám 

 hodně štěstí, ať jste panu ministrovi platnou posilou. Je to pro mě svým 

 způsobem kumulace, i když se jedná o neuvolněnou funkci, zdržím se 

 hlasování; 

 

PhDr. Fluxa –  kumulace funkcí – je to z důvodu blížících se voleb, kdyby mě pan 

 ministr jmenoval před půl rokem, funkci jsem složil okamžitě. Nestalo se 

 tak. Dnes je to takto, proto v zájmu úřadu i v zájmu kolegů z RMO P2 i 

 v zájmu ZMO P2 zůstávám tam, kde jsem. Není to o tom, tady sedět za 

 každou cenu, že bych lpěl na té finanční odměně, která je s tím spojena. 

 Je to jenom proto, že to tady nechci zabalit ze dne na den a zmizet. 

 

Ing. Sokol –   já bych chtěl využít té situace a pogratulovat panu místostarostovi k této 

 pozici, přiznám se, že je to asi dilema, protože spolupráce byla dobrá, 

 vím, že je to těžká volba, je to hodně osobní rozhodnutí, když bych se 

 měl rozhodnout, na té pozici, kde teď jsem, tak musím upřednostnit 

 Slovany, jako zastupitel Slovan. Mě by se líbilo, kdyby pan místostarosta 

 ten měsíc dotáhl do konce. Je to těžká volba, ale já se zdržím hlasování; 

 

PhDr. Fluxa –  děkuji za gratulaci, já to právě dotáhnout chci, proto nerezignuji hned, 

 ale chci to dotáhnout v neuvolněné pozici, byť za menší odměnu, protože 
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 mě to není jedno a o Slovany mi šlo 12 let a nechci to pustit ze zřetele. 

 Vaše rozhodnutí chápu.  

 

Ing. Aschenbrenner – ono se to rýsovalo před delší dobou, kdyby k tomu došlo před půl rokem, 

 byli jsme s paní místostarostkou Trůkovou a dalšími kolegy na tuto 

 situaci připraveni;  

 

  Následovalo hlasování o předloženém návrhu: pro 16, proti 0, zdrželo se 7. 

 Usnesením č. 43/2022 zastupitelé 16 hlasy schválili změnu počtu dlouhodobě uvolněných 

členů zastupitelstva a stanovili neuvolněnou funkci místostarosty MO P2 PhDr. Jana Fluxy, 

včetně výše jeho měsíční odměny.  

 

 

 5. Různé 
 

Ing. Aschenbrenner –  informoval o umístění sochy Vivat Ukrajina před budovou úřadu;  

 

p. Vileta –   za umístění plastiky před budou úřad něco platil, nebo je to zdarma? 

 

Ing. Aschenbrenner – Pan Václav Fiala (autor), nabídl umístění sochy MO P2 – Slovany. 

 Umístění sochy bylo předjednáno s Ing. arch. Ulčem (autor projektu 

 budovy úřadu) a Útvarem koncepce a rozvoje města Plzně. Za umístění 

 se nic platit nebude. 

  

Ing. Aschenbrenner –  pozval přítomné na Sportmánii, která se bude konat ve ŠSP; 

 

 

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

a ve 13:20 hodin zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ukončil.  

 

 Přílohou tohoto zápisu je usnesení č. 43/2022 a dále jmenovitý přehled hlasování členů 

Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany o přijatém usnesení. 
 

 

 

 

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

          Ing. Lumír Aschenbrenner                                                 PhDr. Jan Fluxa                                                   

   starosta MO Plzeň 2 – Slovany                               místostarosta MO Plzeň 2 - Slovany 

 

Ověřili: 

 

 

 

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

        Ing. František Sokol, MBA                                                    Mgr. Filip Sequens 

        člen ZMO Plzeň 2 - Slovany                                           člen ZMO Plzeň 2 – Slovany 
 

V Plzni dne 22. 8. 2022                                                                                                        

Zpracovala: Yvona Nováková  


