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ZÁPIS 
 

z 26. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 

2018-2022 ze dne 14. 9. 2022 
 

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

Irena Rottová, Mgr. 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; 

Omluveni: Mgr. Radek Hlad, Martin Hrubý, Václav Seitz, M.Sc.; 

 

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 26. zasedání Zastupitelstva městského 

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

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

služebnou Slovany a Policií ČR – obvodním oddělením Plzeň 2, za I. pololetí 

2022 

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

2022 

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

Slovany za období 07-09/2022 

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

Slovany za období 06-09/2022 

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

městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  

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

 11. EAP/1 Rozpočtové opatření č. 13 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2022    

 12. ORG/3 Poskytnutí věcných darů na pomoc Ukrajině ve výši 49 648 Kč   

 13. TAJ/5 Projednání informativních zpráv na 26. zasedání Zastupitelstva městského 

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

 14. MIR/1 IZ – Podnět pana Roberta Kretschmera na zlepšení stavu v oblasti garáží ve 

Velenické ulici a návrh odpovědi  

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

Slovany v období od 19. 5. 2022 do 31. 8. 2022 

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

stanovení ověřovatelů zápisu 
 

 26. 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.  

 

 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“. Poté byl program 

jednání schválen jednomyslně, tj. 23 hlasy.    

 

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

Nového a Mgr. Stanislava Posaváda. Návrh byl přijat 23 hlasy.  

 

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

byli schváleni rovněž 23 hlasy.  

 

 

4. – 8.     Projednání informativních zpráv na 26. zasedání Zastupitelstva 

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

blok I.  

 

 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 I. pololetí 2022   

 

pí Šimůnková –  spolupráce s ÚMO P2 v uplynulém období probíhala na velmi dobré úrovni. 

Týkala se např. asistence při výkonu sociální práce (bezdomovectví), 

zjišťování vzniku nových lokalit „černých“ skládek, součinnosti při 

kontrolách dlouhodobě odstavených vozidel. Dále strážníci prověřují různá 

oznámení od občanů a dohlížejí na pořádek při pořádání kulturních a 

sportovních akcí. Zaznamenali stížnosti občanů z Koterova na nedostatek 

parkovacích míst, proto zde často parkují i na chodníku. Do budoucna 

doporučuje zamyslet se nad možnostmi řešení této situace; 

 

p. Vileta –  pomohla městské policii v jejich práci nedávno přijatá tzv. 

„protialkoholní“ vyhláška?  

pí Šimůnková –  ano, konstatuje, že problémoví občané opustili řadu míst, kde se dříve 

zdržovali, např. u škol a zastávek MHD;  

 

 Jiné podněty k materiálu nebyly, usnesením č. 44/2022 zastupitelé předloženou 

informativní zprávu vzali na vědomí 23 hlasy.  
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b) ORG/2 Činnost JSDH a SDH, působících v MO Plzeň 2 – Slovany, za I. pololetí 

2022    

 

p. Jůzek –  činnost JSDH za I. pololetí roku 2022 je popsána v informativní zprávě. 

Doplňuje ještě činnost v období letních prázdnin: vlivem sucha jednotky 

často vyjížděly k požárům lesní hrabanky a suché trávy. Hasiči zasahovali u 

lesních požárů v katastru Starý Plzenec, Letkov a Tymákov. Naopak po 

deštích stoupla hladina řek a bylo nutno provést odtažení několika vozidel 

zaparkovaných v ulici Na Břehu poblíž vodního toku. Ve dnech 13. a 14. 

srpna se konala vzpomínková akce v souvislosti s velkými povodněmi před 

20 lety. Akce se zúčastnil p. starosta a předseda Komise pro bezpečnost Mgr. 

Posavád.  

 Vlivem nepříznivého počasí v září několikrát odčerpávali vodu z parkoviště 

na Koterovské 162. Parkoviště bylo zatopené, zřejmě se ucpává kanalizace. 

S kanalizací jsou problémy také v Koterově, kde dochází k zaplavování 

sklepů po krátkých přívalových deštích. V ulici Na Hradčanech jsou 

problémy s parkováním vozidel, u zastávek MHD těžko projíždí hasičská 

technika. Závěrem děkuje za spolupráci a podporu všech dobrovolných 

hasičských jednotek v průběhu celého volebního období;  

 

Ing. Aschenbrenner – také panu veliteli děkuje a současně prosí o vyřízení díků i všem členům 

JSDH;  

 

p. Jůzek –  zaznamenal informaci, že by v příštím volebním období mohlo dojít k redukci 

počtu jednotek dobrovolných hasičů;   

Ing. Aschenbrenner – MO P2 žádnou redukci neplánuje;  

Bc. Šlouf –  pokud se do vedení města dostane uskupení Spolu, počty určitě nebude 

redukovat, ale naopak bude s jednotkami maximálně spolupracovat;   

Ing. Sokol –  uvádí, že ani uskupení ANO 2011 se nechystá počet JSDH redukovat;   

 

 Poté zastupitelé usnesením č. 45/2022 vzali předloženou informativní zprávu na vědomí 

jednomyslně.   

Ve 14:18 hodin hosté z jednání ZMO P2 odešli.  

 

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

Slovany za období 07-09/2022 

 

Mgr. Janouškovec – jednání FV proběhlo dne 31. 8. 2022, všechny předložené materiály byly 

odsouhlaseny a doporučeny zastupitelstvu ke schválení;   

 

Ve 14:19 hodin přišel Ing. Náhlík, přítomno 24 zastupitelů. 

 

 Následovalo hlasování o předložené informativní zprávě – usnesením č. 46/2022 ji vzali 

na vědomí všichni přítomní zastupitelé.  

 

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

Slovany za období 06-09/2022 

 

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

v předložené informativní zprávě;  
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 Protože ke zprávě nebyly dotazy, přistoupilo se k hlasování. Usnesením č. 47/2022 ji 

zastupitelé vzali na vědomí jednomyslně, tj. 24 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.   

 

  K materiálu nebyly připomínky, usnesením č. 48/2022 jej zastupitelé vzali na vědomí 23 

hlasy, p. Vileta se hlasování zdržel.    

 

 

 10.  EAP/2 Rozbor hospodaření městského obvodu Plzeň 2 – Slovany za období 

leden-červen 2022   
 

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

za období leden-červen 2022. Příjmy za sledované období jsou plněny na 46,18 % a výdaje 

čerpány na 35,89 % k rozpočtu upravenému. Čerpání na kapitálových výdajích je na 14,92 % 

k rozpočtu upravenému. Hlavní stavební sezóna probíhá v létě a na podzim, proto fakturace za 

investiční činnost ještě není v čerpání rozpočtu zahrnuta.  

 

 Usnesením č. 49/2022 zastupitelé schválili rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za 

období leden-červen 2022 všemi hlasy, bez rozpravy.  

 

 

 11.  EAP/1 Rozpočtové opatření č. 13 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2022    

 

  Následoval návrh rozpočtového opatření č. 13 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – 

Slovany roku 2022, který zahrnoval: 

-  dotaci ze státního rozpočtu ČR poskytnutou v rámci výzvy „Adaptační skupiny pro děti 

cizince migrující z Ukrajiny 2022“ v celkové výši 690 tis. Kč, která je určena pro 23. MŠ, 

Topolová 3, Plzeň (360 tis. Kč) a pro 38. MŠ, Spojovací 14, Plzeň (330 tis. Kč). 

Prostředky budou použity na zajištění volnočasových aktivit adaptačních skupin pro děti 

cizince od 3 do 6 let věku,  

-  dotaci z dotačního programu „Podpora jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí 

Plzeňského kraje v roce 2022“ schválenou Zastupitelstvem Plzeňského kraje, v celkové 

výši 98.640 Kč pro JSDH Koterov a Hradiště. Finanční prostředky jsou určeny na 

vybavení a opravy neinvestiční povahy,  

-  dotaci z dotačního titulu „Mikrogranty pro oblast školství a mládeže v roce 

2022“ schválenou Radou Plzeňského kraje, ve výši 25 tis. Kč, pro 23. MŠ, Topolová 3, 

Plzeň, na pokračování vzdělávacího programu „Zdravý pohyb pro život“,  

-  snížení finančních prostředků v celkové výši 390 tis. Kč pro MŠ, které byly původně 

určeny na zřízení adaptačních skupin a odloučených pracovišť pro ukrajinské děti v 37. 

MŠ, Barvínkova 18, Plzeň a v 51. MŠ, Částkova 6, Plzeň,  
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-  na základě rozhodnutí Finančního úřadu pro Plzeňský kraj přijetí přeplatku na dani – 

vratky části odvodu za porušení rozpočtové kázně v souvislosti s poskytnutou dotací na 

akci „Obnova historické části obce Plzeň – Koterov za účelem zachování kulturního a 

historického dědictví a rozšíření cestovního ruchu“ ve výši 1.419 tis. Kč. Finanční 

prostředky budou ponechány na nespecifikované rezervě MO P2, 

-  převod finančních prostředků z MMP (podíl příjmů na daních) v celkové výši 8.589 tis. 

Kč, které budou rozděleny takto: 

  - odbor ŽP 700 tis. Kč (péče o zeleň, péče o stromy, výměna laviček ve Chvojkových 

lomech, 

  - odbor MIR 3.400 tis. Kč (opravy budovy radnice, opravy v MŠ, rekonstrukce 

dětského hřiště v Motýlí ulici),  

  - odbor EaP 4.489 tis. Kč (nespecifikovaná rezerva).  

-  přijetí doplatku v souvislosti s dotací ze státního rozpočtu na výdaje v agendě SPOD za 

rok 2021 ve výši 265 tis. Kč, který bude zapojen na nespecifikovanou rezervu. 

 

  Zastupitelé předložený návrh schválili usnesením č. 50/2022 všemi hlasy.    

 

 

 12.  ORG/3 Poskytnutí věcných darů na pomoc Ukrajině ve výši 49 648 Kč   

 

  Místostarostka MO P2 p. Trůková předložila návrh na poskytnutí věcných darů na pomoc 

Ukrajině. Usnesením ZMO P2 č. 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 věcných darů 

ukrajinským městům Oděsa, Charkov a Záporoží, a to 300 ks turniketů (škrtidel) v celkové ceně 

49 648 Kč. Z výše uvedené schválené částky 500 tis. Kč v rozpočtu ještě zbývá 106.101 Kč.  

 

  Usnesením č. 51/2022 zastupitelé schválili poskytnutí výše uvedených věcných darů 

ukrajinským městům Oděsa, Charkov a Záporoží v celkové ceně 49 648 Kč. Usnesení bylo 

přijato takto: pro 23, proti 0, zdržel se 1 zastupitel (Mgr. Maštálka).  

 

 

13. – 14. TAJ/5 Projednání informativní zprávy na 26. zasedání Zastupitelstva 

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

blok II.  
 

  Místostarosta MO P2 p. Andrlík předložil informativní zprávu: 

 

 MIR/1 Podnět pana Roberta Kretschmera na zlepšení stavu v oblasti garáží ve 

Velenické ulici a návrh odpovědi  

 

p. Andrlík –  celkem 44 garáží v majetku města Plzně bude po zpracování projektu 

demolice odstraněno. Zbývá 6 objektů, které jsou v soukromém vlastnictví. 

Jedná se o řadové garáže, jejichž vlastníci požadují neadekvátní ceny. 

V současné době probíhají intenzivní jednání o směně těchto garáží za jiné 

objekty. Oblast je velmi často kontrolována hlídkami městské policie, neboť 

se do prázdných objektů stahují různé problémové osoby. Situace se však 

neustále opakuje. Proto je jediným řešením demolice objektů. V tomto 

smyslu bude zaslána odpověď panu Robertu Kretschmerovi;  
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 Protože k informativní zprávě nebyly dotazy, přistoupilo se k hlasování. Usnesením č. 

52/2022 ji zastupitelé vzali na vědomí jednomyslně, tj. 24 hlasy. 

 
 

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

Plzeň 2 – Slovany v období od 19. 5. 2022 do 31. 8. 2022  

 

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

ZMO Plzeň 2 – Slovany za období od 19. 5. 2022 do 31. 8. 2022. V tomto období bylo splněno 

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

 

  Ani k tomuto materiálu nebyly dotazy, usnesení č. 53/2022 zastupitelé přijali všemi hlasy. 

 

 

 16.  Různé 

 

p. Trůková –  dne 13. 9. 2022 proběhlo vyhlášení výsledků soutěže „Stavba roku 

Plzeňského kraje 2021“. V soutěži jsme měli nominaci kavárny Kafe 

Smetanka na náměstí Milady Horákové, která získala 2 ceny, a to Cenu 

veřejnosti a Cenu odborné poroty;  

 

Ing. Aschenbrenner – děkuje všem zastupitelům za spolupráci v průběhu celého volebního 

období a opozici za konstruktivní jednání. Všem, kdo kandidují, přeje hodně 

úspěchů v nadcházejících volbách;  

 

 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto p. starosta zasedání Zastupitelstva městského 

obvodu Plzeň 2 – Slovany ukončil ve 14:40 hodin.    

 

 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 44/2022 až 53/2022 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                                                  Mgr. Filip Sequens 

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

V Plzni dne 20. 9. 2022                                                                                                        

Zpracovala: Jana Rusinová 


