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ZÁPIS 
 

z 2. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 
2018-2022 ze dne 4. 12. 2018 

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

Hejtmánek, 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, Irena 
Rottová, Václav Seitz, M.Sc., Bc. Filip Sequens, Martin Složil, Ing. František 
Sokol, MBA, Ing. Michal Statevský, Mgr. Bc. Jakub Šauer, Bc. David Šlouf, 
MBA, MUDr. Milan Štěpáník, Eva Trůková, Ladislav Uhrin, Petr Vileta, 
Marek Vojtěch; 

 
Omluveni: -  
 
Začátek jednání: 14:00 hodin 

 
Program: 
 1.   Zahájení a schválení programu jednání 
 2.  Volba návrhové a volební komise 

 3.  Stanovení ověřovatelů zápisu   
 3. a) TAJ/6 Zánik mandátu člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany a 

stanovení náhradníka za člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany  

 4.  Ústní informace hostů: zástupce velitele Městské policie Plzeň – služebny 
Slovany a velitele Policie ČR – obvodního oddělení Plzeň 2, o činnosti na 
svých úsecích  

 5. TAJ/1 Volba předsedy, místopředsedů a členů Kontrolního výboru Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  

 6. TAJ/2 Zpráva o činnosti orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  

 7. KT/1 Přijetí finančního daru od podniku Lesy České republiky, s. p.    
 8. EAP/4 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden-září 2018 
 9. EAP/2 Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 

2018  
 10. EAP/1 Návrh rozpočtu MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2019, střednědobý výhled 

rozpočtu v letech 2020-2022 

 11. TAJ/3 Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO Plzeň 2 – 
Slovany, stanovení peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, 
které nejsou členy ZMO Plzeň 2 – Slovany, za výkon funkce členů výborů a 
komisí městského obvodu  

 12. TAJ/4 Projednání informativních zpráv na 2. zasedání Zastupitelstva městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2018-2022 

 13. EAP/3 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          
10-11/2018 

 14. TAJ/5 IZ – Termíny jednání Rady MO Plzeň 2 – Slovany a Zastupitelstva MO 
Plzeň 2 – Slovany v roce 2019  

 15.  Různé 
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1. – 3.  Zahájení a schválení programu jednání, volba návrhové a volební 

komise, stanovení ověřovatelů zápisu 

 
 2. 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. Přivítal přítomné, konstatoval, že na začátku jednání je přítomno 27 členů 
zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné. 
 
 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“, poté byl upravený 
program jednání schválen 27 hlasy.   
 
 Za členy návrhové komise pan starosta navrhl: p. Martina Složila, p. Bc. Davida Šloufa, 
MBA a p. Ing. et Ing. Miloše Nového. Návrh byl přijat 27 hlasy, tj. všemi přítomnými.  
 
 Vzhledem k tomu, že na programu jednání je volba uvolněného předsedy Kontrolního 
výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany, která bude probíhat tajnou volbou, požádal p. starosta 
předsedy zastupitelských klubů o předložení návrhů na složení volební komise. Byly 
předloženy tyto návrhy: Ing. Michal Statevský, Mgr. Stanislav Posavád, Ing. Petr Náhlík,       
p. Marek Vojtěch, p. Petr Vileta. Složení volební komise zastupitelé schválili 26 hlasy,             
1 zastupitel se hlasování zdržel.   
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. František Sokol, MBA a Mgr. Ivan Maštálka, 
LL.M., MBA, kteří byli schváleni rovněž 27 hlasy. 
 
 
 3. a) TAJ/6 Zánik mandátu člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – 

Slovany a stanovení náhradníka za člena Zastupitelstva městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany   

 
 Starosta MO Plzeň 2 – Slovany dne 30. 11. 2018 obdržel písemnou rezignaci na mandát 
člena Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany pana Ing. Jindřicha Blažka (ANO 
2011). Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany svým usnesením č. 168/2018 ze dne 4. 12. 
2018 vzala rezignaci pana Ing. Jindřicha Blažka na vědomí a současně prohlásila v souladu s 
§ 56 odst. 1,2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, v platném znění, 
náhradníka z kandidátní listiny ANO 2011 pana Mgr. Bc. Jakuba Šauera členem 
Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany.  
 
 Mgr. Bc. Šauer složil slib předepsaný § 69 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném 
znění, do rukou pana starosty.  
 
 Usnesení č. 65/2018 ve výše uvedené záležitosti zastupitelé vzali na vědomí 26 hlasy,   
1 zastupitel nehlasoval.   
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 4.   Ústní informace hostů: zástupce velitele Městské policie Plzeň – 
služebny Slovany a velitele Policie ČR – obvodního oddělení Plzeň 2,      
o činnosti na svých úsecích  

 
 Na zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany byli pozváni hosté: velitelka MP Plzeň, služebny 
Slovany – pí Martina Šimůnková (zúčastnil se zástupce velitele p. Bc. Ladislav Bečvář), 
velitel PČR, obvodního oddělení Plzeň 2 – npor. Bc. Jan Špiroch a velitel jednotek SDH 
v MO Plzeň 2 - Slovany – p. Petr Jůzek, který se z jednání omluvil. Hosté ústně informovali  
o činnosti uvedených složek za uplynulé období.   
 
Bc. Bečvář - v poslední době se strážníci zabývají zejména problematikou dopravy a 

veřejného pořádku. Stále jsou problémy s parkováním na Slovanské třídě, 
v ulici Plzenecká a Guldenerova. V oblasti veřejného pořádku, nejvíce 
kontrol probíhá v lokalitě kolem spodní části Slovanské třídy a hlavního 
nádraží ČD. Dále strážníci dohlíželi na bezpečnost při pořádání 
společenských, kulturních a sportovních akcí v obvodě, aktuálně asistovali 
např. při rozsvícení vánočního stromku a při adventním zpívání. Městská 
policie se věnuje také preventivní činnosti – pořádání besed a přednášek, 
což má celoměstsky na starosti Odbor analýzy a prevence kriminality 
Městské policie; 

 
npor. Bc. Špiroch – obvodní oddělení Plzeň 2, Policie ČR, od počátku roku 2018 řešilo 856 

trestných činů. Jednalo se zejména o vloupání do sklepů. Evidují i řadu 
přestupků, např. drobné krádeže v obchodních centrech. Mezi jejich další 
činnosti patří také monitorování pohybu cizinců v městském obvodě a 
kontrola jejich dokladů; 

 
 Zastupitelé neměli na přítomné hosty dotazy, usnesením č. 66/2018 přednesené 
informace vzali na vědomí jednomyslně. Ve 14:12 hodin hosté opustili jednání zastupitelstva. 
 
 
 5. TAJ/1  Volba předsedy, místopředsedů a členů Kontrolního výboru 

Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany   
 
 Na ustavujícím zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany dne 2. 11. 2018 bylo usnesením           
č. 63/2018 stanoveno, že předseda Kontrolního výboru bude pro výkon funkce uvolněn. 
V souladu s Volebním řádem volba proběhla tajným hlasováním. Pan starosta předal řízení 
volby panu Ing. Náhlíkovi, kterého si volební komise zvolila za svého předsedu.  
 
Na funkci uvolněného předsedy Kontrolního výboru kluby zastupitelů předložily následující 
návrhy: 
- klub ANO 2011 – kandidát pan Ing. František Sokol, MBA 
- klub České pirátské strany – kandidát pan Bc. Filip Sequens  
Ostatní kluby zastupitelů nenavrhly žádné další kandidáty.  
 
 Všem zastupitelům byly rozdány čisté (prázdné) orazítkované hlasovací lístky, na které 
měli napsat jméno jimi voleného kandidáta a lístek vhodit do urny. Předseda volební komise 
upozornil přítomné, že jsou povinni před vložením hlasovacího lístku do volební schránky 
využít zvláštního prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. Lístky se jménem 
kandidáta budou počítány jako hlasy pro kandidáta. Prázdné lístky budou počítány jako hlasy 
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proti kandidátovi. Pokud člen zastupitelstva nevhodí lístek do urny, zdržel se hlasování. Ke 
zvolení uvolněného předsedy Kontrolního výboru je nutný nadpoloviční počet hlasů 
z celkového počtu členů zastupitelstva, tj. 14 hlasů pro kandidáta.  
 
 Po skončení hlasování provedla volební komise vyhodnocení volby. Bylo vydáno 
celkem 27 hlasovacích lístků. Z tohoto počtu bylo do urny vhozeno 27 platných hlasovacích 
lístků. Pro kandidáta pana Ing. Františka Sokola, MBA bylo 25 platných hlasů a pro kandidáta 
p. Bc. Filipa Sequense 2 platné hlasy. Nadpoloviční většinou hlasů byl uvolněným předsedou 
Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany zvolen pan Ing. František Sokol, MBA (ANO 
2011). 
 
Poté předseda volební komise Ing. Náhlík předal slovo zpět p. starostovi. 
 
Následovaly návrhy předsedů zastupitelských klubů na další personální složení Kontrolního 
výboru ZMO P2: 
 
-  klub ODS - neuvolněný místopředseda pan Ladislav Uhrin, člen Mgr. et Mgr. 

Karel Duda  
-  klub České pirátské strany – neuvolněný místopředseda pan Bc. Filip Sequens  
-  klub ANO 2011  -  členové: pan Martin Složil, pan Ing. Michal Statevský 
-  klub KSČM  - člen RSDr. Ing. Karel Kvit 
-  klub TOP 09 - člen MUDr. Martin Chomát 
-  klub KDU-ČSL - člen Ing. Miroslav Matějka 
 
Vzhledem k tomu, že byli navrženi 2 kandidáti na pozici neuvolněného místopředsedy 
Kontrolního výboru, požádal pan starosta o krátkou přestávku na poradu předsedů klubů. Po 
přestávce Ing. Aschenbrenner navrhl, aby Kontrolní výbor měl 2 neuvolněné místopředsedy. 
O návrhu proběhlo hlasování: pro 26, proti 0, zdržel se 1 zastupitel – návrh byl přijat. 
 
Poté se hlasovalo o výše uvedených návrzích na personální složení Kontrolního výboru ZMO 
P2: pro 27, proti 0, zdrželo se 0 – návrh byl přijat.     
 
Následovalo hlasování o kompletním usnesení k materiálu TAJ/1: pro 26, proti 0, zdrželo se 0, 
1 zastupitel nehlasoval. Usnesení č. 67/2018 bylo přijato 26 hlasy.  
 
 
 6. TAJ/2 Zpráva o činnosti orgánů města Plzně od posledního zasedání ZMO 

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.   
 
p. Vileta -  k usnesení RMP č. 1197 (Novela vyhlášky o místním poplatku za užívání 

veřejného prostranství) – byl navržen souhlas s novelou vyhlášky 
v souvislosti s osvobozením pro uznané poskytovatele carsharingu od 
místního poplatku za vyhrazené parkovací místo.  Nemůže dojít ke zneužití 
úlevy (např. při zapůjčení vozidla mezi sousedy), bude se dodržování 
podmínek kontrolovat? 
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Ing. Aschenbrenner – podmínky, za kterých lze poplatek prominout, budou panu Viletovi 
zaslány e-mailem; 

Bc. Šlouf -  provozovatel služby carsharingu musí splnit požadavky dané živnostenským 
zákonem a přijatým usnesením RMP;  

 
  Po ukončení diskuse zastupitelé materiál vzali na vědomí usnesením č. 68/2018 
jednomyslně.   
 
 
 7.  KT/1 Přijetí finančního daru od podniku Lesy České republiky, s. p.  
  
 Starosta MO P2 informoval přítomné, že MO Plzeň 2 – Slovany požádal Lesy České 
republiky, s. p., o poskytnutí daru v oblasti školství, věda a péče o mládež z programu 
„Podpora akcí na využití volného času a rozvíjení talentu dětí a mládeže“ na projekt „Letní 
příměstský tábor“. Žádost projednala dozorčí rada podniku Lesy České republiky, která 
schválila dar ve výši 30.000 Kč. Dárce poté zaslal návrh Darovací smlouvy č. 17/930/2018, 
která tvořila přílohu důvodové zprávy. Návrh kladně projednal Finanční výbor ZMO P2 i 
Rada městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. 
 
Ing. Aschenbrenner – doplnil, že za účelem zajištění dětského příměstského tábora dostáváme 

podobný dar od podniku Lesy České republiky již od roku 2011; 
 
 K materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 69/2018 zastupitelé schválili přijetí finančního 
daru ve výši 30.000 Kč od podniku Lesy České republiky, s. p. a jeho využití na zajištění 
dětského příměstského tábora. Usnesení bylo přijato takto: pro 26, proti 0, zdržel se 1 
zastupitel.  
 
 
 8. EAP/4 Rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden-září 2018  
 
  Místostarosta MO P2 p. Roman Andrlík předložil rozbor hospodaření MO Plzeň 2 – 
Slovany za období leden-září 2018. Příjmy byly plněny na 99,31 % a výdaje čerpány na 
53,70 % k rozpočtu upravenému. Čerpání na investičních akcích je na 28,02 % k rozpočtu 
upravenému. Důvodem tohoto nízkého čerpání je skutečnost, že ještě neproběhla veškerá 
fakturace u realizovaných investic.  
 
Mgr. Janouškovec – materiál byl kladně projednán ve Finančním výboru ZMO P2 dne 12. 11. 

2018, FV jej doporučil zastupitelstvu ke schválení;       
 
 Materiál byl dále projednán v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany dne 14. 11. 
2018. Zastupitelé k návrhu neměli připomínky, usnesením č. 70/2018  schválili rozbor 
hospodaření MO Plzeň 2 – Slovany za období leden-září 2018 jednohlasně.   
 
 
 9. EAP/2 Rozpočtové opatření č. 9 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2018  
 
 Následoval návrh rozpočtového opatření č. 9 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – 
Slovany roku 2018, který zahrnoval: 
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- účelově vázané finanční prostředky ve výši 940 tis. Kč na úhradu výdajů spojených 
s konáním voleb do územně samosprávných celků (odměny členů okrskových volebních 
komisí, pronájmy volebních místností, stravné, kancelářské potřeby, …),  

- dotaci MŠMT ve výši 123 tis. Kč na realizaci akce „Šablony pro MŠ“ – 37. MŠ Plzeň, 
Barvínkova 18, 

- dotaci MŠMT ve výši 549 tis. Kč na realizaci akce „Šablony pro MŠ“ – 23. MŠ Plzeň, 
Topolová 3,  

- finanční dar ve výši 30 tis. Kč od podniku Lesy České republiky, s. p., na pořádání 
dětského příměstského tábora, 

- dotaci MŠMT ve výši 495 tis. Kč na realizaci akce „Šablony pro MŠ“ – 80. MŠ Plzeň, 
Úslavská 80, 

- dotaci MŠMT ve výši 540 tis. Kč na realizaci akce „Šablony pro MŠ“ – 25. MŠ Plzeň, 
Ruská 83, 

- převod finančních prostředků z MMP (podíl na daních) ve výši 1 396 tis. Kč, který bude 
částečně zapojen na provozní výdaje kanceláře tajemníka (24 tis. Kč), zbývající část 
bude ponechána jako rezerva pro příští období, 

- neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu ve výši 30 tis. Kč s určením pro JSDH (odborná 
příprava, zásahy jednotek mimo územní obvod).  

 
Provedením rozpočtového opatření dojde k navýšení příjmů a výdajů celkem o 4 103 tis. Kč.   
  
 Ani k tomuto materiálu nebyly dotazy, usnesením č. 71/2018 zastupitelé jednomyslně 
schválili souhrnné rozpočtové opatření č. 9/2018 a současně zmocnili Radu městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany k provádění rozpočtových opatření rozpočtu v období od 4. 12. 
2018 do 31. 12. 2018 na příjmové straně rozpočtu.  
 
  
 10. EAP/1 Rozpočet MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2019 a střednědobý výhled 

rozpočtu v letech 2020-2022 

 
 Místostarosta MO Plzeň 2 – Slovany p. Roman Andrlík dále předložil návrh rozpočtu 
MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu v letech 2020-2022. 
V návrhu rozpočtu je stanoven objem: 
- příjmů MO P2 v daném roce v celkové výši 12 747 tis. Kč  
- výdajů MO P2 v daném roce v celkové výši 126 855 tis. Kč 
- financování, které tvoří tvorbu a použití účelových fondů a dále převody finančních 

prostředků mezi rozpočtem MMP a MO v celkové výši 114 108 tis. Kč 
 
Také tento materiál byl předem souhlasně projednán ve Finančním výboru ZMO P2 a v Radě 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. 
 
Ing. et Ing. Nový – má formální připomínku k tabulce: ve sloupci „J“ není uveden poměr 

schváleného rozpočtu 2018/2019, ale rozdíl, žádá odbor EaP o opravu; 
 
Ing. Sokol -  u kapitálových výdajů jsou nízké částky, budou v průběhu roku navýšeny? 
Ing. Němec -  při sestavování rozpočtu na kapitálové výdaje není mnoho prostředků. Už 

v současné době však víme, že dostaneme 4 mil. Kč, které budeme v lednu 
zapojovat rozpočtovým opatřením. Po zpracování závěrečného účtu města 
za rok 2018, vznikne pravděpodobně přebytek, který se převede do FRR a 
v průběhu roku se zapojí na investice; 
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Ing. Náhlík -  požádal o stručný komentář k plánované rekonstrukci budovy ÚMO P2; 
Ing. Heřmanová - nutné opravy naší budovy spočívají zejména ve výměně oken v 1. a 2. patře 

a v rekonstrukci střechy. Budova byla postavena skoro před 20 lety, okna už 
dnešním požadavkům neodpovídají, některá se špatně otevírají a zavírají. 
Dochází také k přehřívání budovy;  

PhDr. Fluxa -  budova stárne, rovněž je potřeba upravit vjezd do garáží a chceme se 
zabývat také instalací tzv. „zelené střechy“. Doufá, že finančních prostředků 
bude v průběhu roku daleko více, než je zatím uvedeno v materiálu, např. 
v minulém roce bylo proinvestováno skoro 40 mil. Kč;  

 
 Po ukončení diskuse zastupitelé usnesením č. 72/2018 všemi hlasy schválili rozpočet 
MO Plzeň 2 – Slovany na rok 2019, akce zařazené do jmenovitého seznamu investičních akcí 
a střednědobý výhled rozpočtu MO P2 sestavený na roky 2020-2022, který navazuje na 
rozpočet pro rok 2019.  
 
 
 11. TAJ/3 Stanovení odměn za výkon funkce neuvolněným členům ZMO Plzeň 2 – 

Slovany, stanovení peněžitých plnění poskytovaných fyzickým osobám, 
které nejsou členy ZMO Plzeň 2 – Slovany, za výkon funkce členů 
výborů a komisí městského obvodu 

 
 Dalším bodem jednání bylo stanovení výše odměn za výkon funkce neuvolněným 
členům ZMO Plzeň 2 – Slovany, stanovení peněžitých plnění poskytovaných fyzickým 
osobám, které nejsou členy ZMO Plzeň 2 – Slovany, za výkon funkce členů výborů a komisí 
městského obvodu. Výše měsíčních odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva za výkon 
funkce místostarosty, člena rady, předsedy výboru, předsedy komise, člena výboru, člena 
komise a člena zastupitelstva bez dalších funkcí se stanoví v souladu se zákonem č. 128/2000 
Sb., o obcích, v platném znění a dle nařízení vlády č. 202/2018 Sb., kterým se mění nařízení 
vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, 
s účinností od 1. 1. 2019.  
 
 K předloženému návrhu zastupitelé neměli dotazy, usnesením č. 73/2018 jej schválili 
jednomyslně.   
 
 
12. – 14. TAJ/4  Projednání informativních zpráv na 2. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

ve volebním období 2018-2022  
 
a) EAP/3 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období             

10-11/2018 

 
 K materiálu nebyly dotazy, zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí usnesením 
č. 74/2018 26 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval.     
 
 
 
 
 



Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2  - Slovany dne 4. 12. 2018 

8 

 

b) TAJ/5 Termíny jednání Rady MO Plzeň 2 – Slovany a Zastupitelstva MO 
Plzeň 2 – Slovany v roce 2019 

 
 Ani k tomuto materiálu nebyly připomínky, zastupitelé vzali informativní zprávu na 
vědomí usnesením č. 75/2018 jednomyslně.      
 
 
 15.  Různé 

 
Ing. Aschenbrenner – upozornil nově zvolené členy Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 

– Slovany, že se mohou krátce prezentovat v Informačním zpravodaji MO 
Plzeň 2 – Slovany;  

 
 
 
 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto p. starosta poděkoval všem přítomným za 
účast, popřál klidné prožití vánočních svátků a hodně zdraví a spokojenosti v roce 2019.  
Zasedání zastupitelstva bylo ukončeno ve 14:52 hodin. 
 
 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 65/2018 až 75/2018 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. Ivan Maštálka, LL.M., MBA                  
        člen ZMO Plzeň 2 - Slovany                                           člen ZMO Plzeň 2 – Slovany 

 
V Plzni dne 10. 12. 2018                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 

 


