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ZÁPIS 
 

z 3. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 
2018-2022 ze dne 29. 1. 2019 

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

Hejtmánek, Mgr. Radek Hlad, Jan Hlaváček, Martin Hrubý, Mgr. Pavel 
Janouškovec, 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, Bc. David Šlouf, MBA, MUDr. Milan Štěpáník, Eva 
Trůková, Ladislav Uhrin, Petr Vileta, Marek Vojtěch; 

 
Omluveni: Bc. Jan Kalián, Mgr. Bc. Jakub Šauer;  
 
Začátek jednání: 14:00 hodin 

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

 3.  Stanovení ověřovatelů zápisu   
 4.  Ústní informace hostů: 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  

 5. TAJ/1 Zpráva o činnosti orgánů města Plzně od posledního zasedání Zastupitelstva 
městského obvodu Plzeň 2 – Slovany   

 6. EAP/1 Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 
2019   

 7. MAI/1 Svěření budovy bez č. p. a č. e. – objekt občanské vybavenosti, na pozemku 
p. č. 4624/24, k. ú. Plzeň a pozemku p. č. 4624/22, k. ú. Plzeň, zapsáno na 
LV č. 1, do trvalé správy městského obvodu Plzeň 2 – Slovany  

 8. MAI/5 Získání nemovitých věcí na adrese Nepomucká 65 v Plzni do majetku 
statutárního města Plzně a následné svěření do trvalé správy městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany  

 9. MAI/4 Plán investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 – Slovany v roce 
2019 

 10. TAJ/5 Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněné místostarostce MO Plzeň 2 
– Slovany  

 11. TAJ/2 Projednání informativních zpráv na 3. zasedání Zastupitelstva městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany ve volebním období 2018-2022   

 12. MAI/3 IZ – Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2018, 
včetně investic v budovách MŠ  

 13. EAP/2 IZ – Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období          
12/2018 – 01/2019  

 14. TAJ/3 IZ – Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 
12/2018 – 01/2019 

 15. TAJ/4 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 
– Slovany v období od 4. 9. 2018 do 16. 1. 2019 

 16.  Různé 
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1. – 3.  Zahájení a schválení programu jednání, volba návrhové komise, 
stanovení ověřovatelů zápisu 

 
 3. 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 25 členů 
zastupitelstva, jednání je usnášeníschopné. 
 
 Do programu jednání byly doplněny materiály předložené „na stůl“, poté byl upravený 
program jednání schválen 25 hlasy.   
 
 Za členy návrhové komise pan starosta navrhl: p. Martina Složila, Bc. Davida Šloufa, 
MBA a Ing. et Ing. Miloše Nového. Návrh byl přijat 25 hlasy, tj. všemi přítomnými.  
 
 Ověřovateli zápisu byli navrženi: Ing. František Sokol, MBA a Mgr. Ivan Maštálka, 
LL.M., MBA, kteří byli schváleni rovněž 25 hlasy. 
 
 
 4.   Ústní informace hostů: 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 – pí Martina Šimůnková, velitel Policie ČR, obvodního oddělení Plzeň 2 – npor. Bc. 
Jan Špiroch a velitel jednotek SDH v MO Plzeň 2 - Slovany – p. Petr Jůzek. Hosté ústně 
informovali o činnosti uvedených složek za uplynulé období a poté odpověděli na dotazy 
zastupitelů.   
 
pí Šimůnková – v poslední době strážníci vykonávají zvýšený dohled na Slovanské tř. 

z důvodu její rekonstrukce, zjištěné přestupky řeší na místě. Dále se 
zaměřují na parkování vozidel na zeleni a chodníku v ul. Mezi Stadiony a 
parkování na trávě na Jiráskovo náměstí. Zabývají se rovněž porušováním 
veřejného pořádku v okolí ubytoven a zajišťují dohled při konání 
sportovních a kulturních akcí; 

 
Ing. Sokol –  chválí služebnu MP za řešení autovraků, operativně byl odstraněn autovrak 

v ul. Sladkovského. V televizním vysílání zachytil informaci, že v Kolíně 
hlídky městské policie pomáhají řidičům nastartovat vozidla v zimním 
období. Tato činnosti probíhá i v Plzni, doporučuje věnovat jí větší publicitu;  

 
 
npor. Bc. Špiroch – v současnosti se potýkají s nárůstem násilné trestné činnosti u cizinců a 

drogově závislých. Stále řeší majetkovou trestnou činnost, zejména vloupání 
do sklepů, bytů, kanceláří. Informoval také o vloupání do bytu s loupežným 
přepadením seniorky, kdy se podařilo v krátké době dopadnout pachatele. 
V loňském roce proběhlo několik akcí zaměřených na drogovou kriminalitu, 
bylo zadrženo 11 osob a odhaleno 8 pěstíren konopí; 

  
Mgr. Maštálka – v lednu došlo k napadení osoby v Rubešově ulici; Budou přijata nějaká 

preventivní opatření? 



Zastupitelstvo městského obvodu Plzeň 2  - Slovany dne 29. 1. 2019 

3 

 

npor. Bc. Špiroch – napadená osoba bude dlouhodobě v léčení. Bližší podrobnosti k případu 
nelze sdělit. Oblast  tzv. „Parlamentu“ je stále průběžně monitorována; 

 
p. Jůzek –  v minulém týdnu došlo v Koterově k zapadnutí dítěte do ledu, hasiči ho 

dostali na břeh a poskytli mu pomoc. V závěru loňského roku došlo 
k otevření železničního tunelu na trati Plzeň – Praha. Jednotky SDH Božkov 
a Koterov jsou jednotky určené k zásahu v tomto tunelu, nemají však 
potřebné materiální vybavení. Bylo by třeba dovybavit jednotky technikou, 
je požádáno o příspěvek na vozidlo, které by sloužilo k evakuaci osob.  

 Stav jednotlivých budov – Božkov a Hradiště jsou v relativně dobrém stavu, 
v Hradišti by bylo potřeba osadit nová vrata a opravit povrch, kde parkuje 
vozidlo. Budova v Koterově je ve velmi špatném stavu, který je třeba řešit. 
Dochází k pádu střešní krytiny ze sousedních objektů, došlo zde už i k úrazu 
a ke ztrátě na majetku MO při pádu krytiny na vozidlo. Jak bude tento stav 
řešen? 

Ing. Aschenbrenner – osobně se s p. velitelem sejde za účelem projednání této situace. Na 
příští zasedání ZMO P2 bude předložena informativní zpráva o celkovém 
vývoji situace ohledně rekonstrukce hasičské zbrojnice Koterov;  

 
 Zastupitelé neměli na přítomné hosty další dotazy, usnesením č. 1/2019 přednesené 
informace vzali na vědomí jednomyslně.  
 
 
 5. TAJ/1  Zpráva o činnosti 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 připomínky, zastupitelé jej vzali na vědomí usnesením č. 2/2019    
24 hlasy, 1 zastupitel nehlasoval. (Hlaváček)   
 
 
 6. EAP/1 Rozpočtové opatření č. 1 rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany 

roku 2019  
  
 Místostarosta MO P2 p. Roman Andrlík předložil návrh rozpočtového opatření č. 1 
rozpočtu schváleného MO Plzeň 2 – Slovany roku 2019. Jednalo se o: 
a) převod finančních prostředků mezi MMP a MO ve výši 4.080 tis. Kč (zvýšení podílu na 

daních) a jejich zapojení na částečné pokrytí kapitálových výdajů odboru MaI – 
zateplení 51. MŠ, Částkova 6, Plzeň, ve výši 3.750 tis. Kč. Zbývající část, tj. 330 tis. Kč, 
bude ponechána jako rezerva,  

b) zvýšení příspěvku na provoz 51. MŠ, Částkova 6, Plzeň, ve výši 115 tis. Kč, 
c) navýšení kapitálových výdajů – stavební investice pro odbor MaI ve výši 7.478 tis. Kč 

na akce, které byly zahájeny a rozpočtovány v roce 2018 a jejichž realizace přechází do 
roku 2019,   

d) účelový převod finančních prostředků ve výši 107 tis. Kč z rozpočtu odboru bezpečnosti 
MMP do rozpočtu MO P2 na instalaci elektronického čipového systému do budovy     
89. MŠ, Habrová 8, Plzeň. 
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Mgr. Janouškovec – materiál byl kladně projednán ve Finančním výboru ZMO P2, který jej 
doporučil zastupitelstvu ke schválení; 

 
Mgr. Maštálka –  v důvodové zprávě k bodu b) je uvedeno, že u 51. MŠ došlo k pochybení. 

Byla provedena opatření, aby k němu už nedocházelo?  
Ing. Němec –  mateřské školy dostávaly finanční prostředky formou dotací na tzv. 

podpůrná opatření, na asistenty pedagogů. Z důvodu chybného vykazování 
v případě 51. MŠ proběhlo jednání na Krajském úřadě Plzeňského kraje, ze 
kterého vyplynulo, že paní ředitelka musí neoprávněně čerpané prostředky 
vrátit. Protože na konci roku 2018 už mateřská škola prostředky 
v požadované výši neměla, bylo usnesením RMO Plzeň 2 – Slovany 
schváleno rozpočtové opatření, kterým byly finanční prostředky pro MŠ 
navýšeny, aby nedošlo k dalším sankcím. Nyní se mateřské škole finance 
snižují a příslušná částka se vrací do našeho rozpočtu. Krajský úřad 
proškolil všechny ředitelky mateřských škol, aby se podobná situace již 
neopakovala;   

 
 Usnesením č. 3/2019 zastupitelé jednohlasně schválili rozpočtové opatření č. 1/2019 a 
současně uložili Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany provést příslušné rozpočtové 
změny po schválení souvisejících rozpočtových opatření v orgánech města. 
 
 
 7.  MAI/1 Svěření budovy bez č. p. a č. e. – objekt občanské vybavenosti, která je 

součástí pozemku p. č. 4624/24 – zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Plzeň 
a pozemku p. č. 4624/22, k. ú. Plzeň, zapsáno na LV č. 1, vedeném 
Katastrálním úřadem pro Plzeňský kraj, do trvalé správy městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany  

  
  Od poloviny roku 2012 má MO Plzeň 2 – Slovany v pronájmu budovu bývalé vrátnice 
Vodárny Plzeň a.s. Tento objekt byl využíván pro účely zázemí správce areálu ŠKODA 
SPORT PARKU. Část tohoto objektu byla se souhlasem Vodárny Plzeň a.s. pronajata panu 
Martinu Homanovi za účelem provozování servisních a sportovních služeb. Z důvodu 
narůstajícího provozu v areálu ŠSP bylo nutno rozšířit prostory pro poskytování služeb 
servisu a také půjčovny sportovních potřeb. Proto byla uzavřena podnájemní smlouva na část 
pozemku za účelem umístění mobilního kontejneru mezi Vodárnou Plzeň a statutárním 
městem Plzeň a následně byla uzavřena smlouva s poskytovatelem služeb panem Homanem.   
 Vzhledem k tomu, že Vodárna Plzeň a.s. nepředpokládá další využívání objektu „staré 
vrátnice“ a části pozemku pod mobilním kontejnerem, obrátila se na odbor MaI s návrhem 
narovnání smluvních a majetkoprávních vztahů. Požádala odbor MaI o zvážení možnosti 
geometrického oddělení pozemku pod mobilním kontejnerem, vyjmutí této části pozemku ze 
svěřeného majetku Vodárny Plzeň a.s. a jeho převodu do trvalé správy MO P2. Tímto úkonem 
dojde k nápravě komplikovaných majetkových vztahů a další provoz bude plně v režimu 
hospodaření za podmínek MO P2, dle platné legislativy. Přesvěření majetku do správy MO P2 
bylo předběžně projednáno s odborem evidence majetku MMP. Záležitost byla kladně 
projednána v RMO Plzeň 2 – Slovany dne 15. 10. 2018 a 17. 12. 2018.  
 
Ing. Náhlík –  až bude majetek ve správě MO P2, dojde k úpravě plotu, jaká je vize? 
PhDr. Fluxa – až budeme mít nemovitosti svěřené, budeme se o ně starat a řešit další 

nakládání s tímto majetkem. Máme schválenou studii obnovy Škoda sport 
parku, provoz bude zachován. O zboření plotu se neuvažovalo;  
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 Zastupitelé s předloženým návrhem souhlasili a usnesením č. 4/2019 jednohlasně 
souhlasili se svěřením budovy bez č. p. a č. e. – objekt občanské vybavenosti, která je součástí 
pozemku p. č. 4624/24, k. ú. Plzeň a pozemku p. č. 4624/22, k. ú. Plzeň, do trvalé správy MO 
Plzeň 2 – Slovany přílohou č. 3 Statutu města Plzně.  
 
 
 8. MAI/5 Získání nemovitých věcí na adrese Nepomucká 65 v Plzni do majetku 

statutárního města Plzně a následné svěření do trvalé správy MO Plzeň 
2 – Slovany  

 
 Místostarosta MO P2 PhDr. Fluxa informoval přítomné, že na ÚMO P2 bylo Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových doručeno oznámení o výběrovém řízení s aukcí, 
které se týká stavby na adrese Plzeň, Nepomucká 65 a souvisejících pozemků. Jedná se o 
dvoupodlažní podsklepený rodinný dům se zahradou, vyhlášená minimální kupní cena činí 
4.300 tis. Kč. S ohledem na rozvíjející se bytovou výstavbu v MO P2 je třeba hledat veškeré 
možnosti k rozšíření občanské vybavenosti. Uvedenou nemovitost by bylo možno přestavět 
na mateřskou školu v souladu se stávajícími předpisy a normami pro toto zařízení.  
 Proto byl předložen návrh na získání nemovitých věcí do majetku města Plzně a 
budoucí svěření nemovitostí do trvalé správy MO Plzeň 2 – Slovany. Nemovitosti tvoří: 
a) rodinný dům na adrese Nepomucká 65 (č. pop. 145) v Plzni, včetně pozemku parc. č. 

894 o výměře 140 m2, k. ú. Hradiště u Plzně (zastavěná plocha a nádvoří), nyní ve 
vlastnictví České republiky s právem hospodaření Státního Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových 

b) pozemky ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Státního Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových: 

 - ostatní plocha na parcele parc. č. 893 o výměře 254 m2, k. ú. Hradiště u Plzně 
 - zahrada na parcele parc. č. 896/1 o výměře 352 m2, k. ú. Hradiště u Plzně 
c) pozemky ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření Státního pozemkového 

úřadu: 
 - zahrada na parcele parc. č. 896/2 o výměře 151 m2, k. ú. Hradiště u Plzně 
 - zahrada na parcele parc. č. 900/1 o výměře 300 m2, k. ú. Hradiště u Plzně  
 
Ve 14:34 hodin odešel p. Vojtěch, nadále přítomno 24 zastupitelů.  
 
 Materiál byl projednán na mimořádném jednání Rady městského obvodu Plzeň 2 – 
Slovany, které se konalo před zasedáním zastupitelstva, rada jednomyslně doporučila ZMO 
P2 schválit získání výše uvedených nemovitostí do majetku města a jejich budoucí svěření do 
trvalé správy MO Plzeň 2 - Slovany. Zastupitelé k návrhu neměli připomínky, usnesení č. 
5/2019 v této záležitosti přijali všemi hlasy.    
 
 
 9. MAI/4 Plán investiční výstavby hrazené z prostředků MO Plzeň 2 – Slovany 

v roce 2019 

 
 Místostarosta MO P2 PhDr. Fluxa dále předložil k projednání plán investiční výstavby 
hrazené z prostředků MO Plzeň 2 – Slovany v roce 2019. V rozpočtu MO P2 pro rok 2019 
byly pro investiční výstavbu schváleny finanční prostředky ve výši 2,000 mil. Kč.  
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Dalším zdrojem financování mohou být v průběhu roku prostředky z přebytku hospodaření za 
rok 2018 (FRR). Průběžně jsou sledovány vyhlašované dotační tituly (IROP, MMR ČR, …) a 
prověřovány možnosti získání finanční dotační podpory. Plán investic byl rozdělen do tří 
kategorií, a to: 
- investice započaté v roce 2018 – finančně zajištěné, tj.: 
 - vnitroblok Koterovská 69 – 79,  
 - obnova Jiráskova náměstí,  
 - ŠSP revitalizace (část skate hřiště) 
 
- investice plánované v roce 2019 – finančně zajištěné, tj.: 
 - ŠSP revitalizace (část terénní úpravy kolem skate a bowlu) 
 
- další možné investice v případě zajištění finančních prostředků, např.: 
 - zateplení 51. MŠ Plzeň, Částkova 6, 
 - technické zázemí pro správce na Božkovském ostrově (včetně ČOV), 
 - KDŠ (zateplení fasády, zelená střecha, vzduchotechnika a klimatizace), 
 - obnova budovy MO 2 (vjezdová rampa, zakrytí, výměna oken, oprava fasády, zelená 

střecha),  
 - obytná zóna Bručná atd.  
 
Obdobným způsobem bylo rozděleno i zpracování projektových dokumentací.  
Návrh byl předem projednán na Komisi pro rozvoj obvodu a investiční činnost RMO P2 a 
v Radě městského obvodu Plzeň 2 – Slovany. 
 
PhDr. Fluxa -  na základě jednání s předsedy zastupitelských klubů budou další možné 

investice finančně nezajištěné řazeny podle stavu jejich připravenosti;  
 
Ing. Sokol – oceňuje tento přístup. Finančních prostředků je málo, ale plánovaných akcí 

hodně. Doufá, že v průběhu roku budou finanční prostředky přibývat;  
 
 Usnesením č. 6/2019 zastupitelé jednomyslně schválili plán investiční výstavby hrazené 
z prostředků MO P2 v roce 2019.  
 
  
 10. TAJ/5 Stanovení odměny za výkon funkce neuvolněné místostarostce MO 

Plzeň 2 – Slovany  
 
 Starosta MO Plzeň 2 – Slovany předložil návrh ve věci stanovení odměny za výkon 
funkce neuvolněné místostarostce MO Plzeň 2 – Slovany. Maximální výši odměn 
neuvolněným členům zastupitelstva upravuje nařízení vlády č. 202/2018 ze dne 4. 9. 2018, o 
výši odměn členům zastupitelstev územních samosprávných celků. Vzhledem k rozsahu 
kompetencí neuvolněné místostarostky rada městského obvodu navrhla a svým usnesením č. 
9/2019 ze dne 16. 1. 2019 doporučila stanovit měsíční odměnu v maximální výši, tj. v částce 
42.031 Kč, s účinností od 1. 2. 2019. 
 
Ing. Aschenbrenner – na ostatních velkých městských obvodech všichni neuvolnění 

místostarostové pobírají odměnu také v maximální výši; 
 
 Usnesením č. 7/2019 zastupitelé výše uvedený návrh schválili takto: pro 21, proti 1, 2 
zastupitelé se hlasování zdrželi.  
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11. – 14. TAJ/2  Projednání informativních zpráv na 3. zasedání ZMO Plzeň 2 – Slovany 

ve volebním období 2018-2022  
 
 
a) MAI/3 Vyhodnocení investiční činnosti MO Plzeň 2 – Slovany za rok 2018, 

včetně investic v budovách MŠ 
 

 K materiálu nebyly dotazy, zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí usnesením 
č. 8/2019 jednomyslně.      
 
 
b) EAP/2 Činnost Finančního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období             

12/2018 – 01/2019 
 

 Ani k tomuto materiálu nebyly připomínky, zastupitelé vzali informativní zprávu na 
vědomí usnesením č. 9/2019 všemi hlasy.      
 
 
c) TAJ/3 Činnost Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 – Slovany za období 12/2018 

– 01/2019  
 
 Usnesením č.10/2019 zastupitelé vzali informativní zprávu na vědomí jednomyslně.      
 
 
 15. TAJ/4 Splněná a prodlužovaná usnesení Zastupitelstva městského obvodu 

Plzeň 2 – Slovany od 4. 9. 2018 do 16. 1. 2019 

 
 Předseda Kontrolního výboru ZMO P2 seznámil přítomné s plněním usnesení 
zastupitelstva v období od 4. 9. 2018 do 16. 1. 2019. Splněno bylo celkem 18 úkolů, 3 úkoly 
zůstávají nadále ve sledování z důvodu delšího termínu plnění.  
 
 Návrh byl předem kladně projednán Kontrolním výborem ZMO P2, ani zastupitelé 
k němu neměli připomínky a usnesení č. 11/2019 v této záležitosti přijali jednomyslně.    
 
 
 16.  Různé 

 
Ing. Aschenbrenner – na zasedání se dostavila paní Ing. Jana Kolářová, občanka MO Plzeň 2 

– Slovany, která požádala o možnost vystoupit s podnětem na dnešním 
zasedání zastupitelstva. V souladu s Jednacím řádem ZMO Plzeň 2 – 
Slovany dává hlasovat o možnosti jejího vystoupení: pro 21, proti 0, zdrželo 
se 0, 3 zastupitelé nehlasovali; 

Ing. Kolářová – upozorňuje, že poliklinika Slovany nemá funkční webové stránky, údajně se 
na nich pracuje. Občané nemohou získat informace o žádné ordinaci, je 
uveden kontakt pouze na vrátnici. Navrhuje, aby bylo jednáno s městem ve 
věci zprovoznění webových stránek polikliniky; 

Ing. Aschenbrenner – v příštím týdnu proběhne jednání starostů městských obvodů s panem 
primátorem, tuto záležitost na poradě projedná osobně; 
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 Další příspěvky do diskuse nebyly, proto p. starosta poděkoval všem přítomným za 
účast a ve 14:46 hodin zasedání Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 2 – Slovany ukončil.  
 
 Přílohou tohoto zápisu jsou usnesení č. 1/2019 až 11/2019 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 4. 2. 2019                                                                                                        
Zpracovala: Jana Rusinová 

 


