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Z á p i s 
z jednání kontrolního výboru konaného dne 13.1.2014 

 
 
Přítomní členové KV: Roman Andrlík, Pavel Kurka, Mgr. Pavel Janouškovec, Lukáš Anton, PhDr. 
Ilja Šedo, RSDr. Ing. Karel Kvit, JUDr. Jaroslav Novák, Martin Vít a Bc. David Šlouf  
                                              
Omluveni:   
 
Neomluveni:  
 
Host: Ing. Václav Brousek 
 
 

A) Program 
 

- zahájení 
- informace o průběhu provedených kontrol a vyhodnocení 
- kontrola plnění usnesení 
- zadání nových kontrol 
- diskuse (různé) 
- závěr 

 
B) Projednávané záležitosti 
 
 

1. Jednání kontrolního výboru bylo zahájeno v 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 101 a) 
ÚMO Plzeň 2 – Slovany.  

 
2. Byl předložen protokol z provedené kontroly:           

                      
Kontrola billboardových ploch na území MO Plzeň 2 - Slovany, kontrolu provedl: Lukáš 
Anton (protokol č. 1). Pan Anton konstatoval, že je nutné prověřit, zda bylo vydáno povolení 
ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství oddělením dopravy (komunikace), nebo 
souhlasné stanovisko odboru životního prostředí (zeleň), případně zda byla uzavřena 
smlouva se SVSmP o pronájmu pozemků. Seznam zjištěných reklamních zařízení, je také 
třeba předat poplatkovému oddělení k prošetření splnění poplatkové povinnosti (místní 
poplatek za užívání veřejného prostranství). 
 
Kontrola zimní údržby týkající se chodníků a místních komunikací na území MO 
Plzeň 2 - Slovany, byla přesunuta na další jednání KV tj. 3.3.2014, a to z důvodu 
klimatických podmínek, kdy do současné doby nenapadl sníh. Kontrolu provede: Roman 
Andrlík a Lukáš Anton, termín do 3.3.2014.  
 
 

3. V rámci kontroly plnění usnesení a v rámci provedených kontrol byl na jednání opět přizván 
vedoucí odboru majetku a investic Ing. Václav Brousek, který přítomným členům 
kontrolního výboru podal informace, týkající se investiční akce obvodu, a to rekonstrukce 
Kulturního domu Šeříková, kde se právě dokončila rekonstrukce kuchyně. Byly zde mimo 
jiné udělány nové rozvody, podlahy, okna, odpařovače atd. (v nejbližších dnech proběhne 
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kolaudace kuchyně). Dále zmínil, že rekonstrukce kulturního domu se provádí na etapy. 
Jedná se o zakázky malých rozsahů, které nejsou děleny.  
Dále Ing. Brousek zodpověděl dotaz k usnesení č. 198/2013 Rady městského obvodu Plzeň 
2 – Slovany, týkající se rozpočtové změny cyklostezky přes Božkovský ostrov. U této 
investiční akce byl navýšen finanční rozpočet z důvodu nutných více prací, které dle 
odborného posudku, bylo nutné dodělat. Tyto skutečnosti vyšly najevo až během probíhající 
rekonstrukce.   

 
4. Mezi přítomné členy KV nebyla rozdělena žádná nová kontrola, avšak na příštím jednání 

bude předložena:   
 
a) Kontrola veřejné zakázky – rekonstrukce KD Šeříková, kontrolu provede: JUDr. 

Jaroslav Novák, Pavel Kurka, Mgr. Pavel Janouškovec a RSDr. Ing. Karel Kvit, termín 
do 3.3.2014 

b) Kontrola zimní údržby týkající se chodníků a místních komunikací na území MO 
Plzeň 2 - Slovany, kontrolu provede: Roman Andrlík a Lukáš Anton, termín do 
3.3.2014.  

 
 

5. Členové kontrolního výboru schválili změnu termínu konaní dubnové jednání, který se 
přesunul na den 28.4.2014 do zasedací místnosti č. 321, ve 3. patře Úřadu městského 
obvodu Plzeň 2 – Slovany.   

 
 

C) Připomínky a náměty  
  
Nebyly vzneseny 
 
D) Přijatá usnesení  
 
Nebyla přijata 
 
E) Různé 
 
 
 
 
                                                                                                   
 
                                                                                                           Roman Andrlík 
                                                                                                   předseda KV ZMO P2 


