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Z á p i s 
z jednání kontrolního výboru konaného dne 28.4.2014 

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

A) Program 
 

- zahájení 
- informace z uplynulé zimní údržby (Ing. Klečková) 
- 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. 321 ÚMO 
Plzeň 2 – Slovany.  

 
2. Vedoucí odboru ŽP Ing. Lenka Klečková seznámila přítomné členy kontrolního výboru 

s rozborem zimní údržby, viz příloha zimní údržba v období od 1.1.2014 do 31.3.2014. Dále 
členy informovala o provedených sečích v roce 2013, viz příloha seče 2013 a probíhající 
seči travnatých ploch v dubnu 2014. Dále se vyjádřila k zápisu z kontroly stavu ploch a 
zařízení ve Škoda sport parku, v Malostranské ulici v Plzni, kdy uvedla, že odbor životního 
prostředí zdejšího úřadu nezajišťuje na tomto sportovišti žádnou údržbu zeleně či okolních 
ploch. Areál má svého správce Ing. Venclíka, který se o sportoviště stará samostatně.   
 

 
3. Byly předloženy protokoly z provedených kontrol:           

                      
a) Kontrola petic a stížností za rok 2013 (protokol č. 4), kontrolu provedl: Roman 

Andrlík a RSDr. Ing. Karel Kvit. Jmenovaní konstatovali, že nebyly zjištěny žádné 
závady.   

 
b) Kontrola Škoda sport parku (protokol č. 5), kontrolu provedl: Pavel Kurka a PhDr. 

Ilja Šedo. Jmenovaní zjistili nedostatky tykající se neuklizených travnatých ploch a 
nevyprázdnění odpadkových košů.  

 
c) Kontrola sportoviště Božkovský ostrov (protokol č. 6), kontrolu provedl: Mgr. Pavel 

Janouškovec, který konstatoval, že nebyly zjištěny žádné závady.  
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4. Kontrola plnění usnesení – nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky.  

 
5. Mezi přítomné členy KV byly rozděleny kontroly:   

 
d) Kontrola smluv o poskytnutí reklamních ploch ve Škoda sportu parku, kontrolu 

provede: Roman Andrlík a PhDr. Ilja Šedo, termín do 26.5.2014. 
 

e) Kontrola údržby travnatých ploch - seče, kontrolu provede: Pavel Kurka, RSDr. 
Karel Kvit, Lukáš Anton, Martin Vít, Roman Andrlík a Mgr. Pavel Janouškovec, termín 
do 26.5.2014.  

 
 

6. Předseda kontrolního výboru Roman Andrlík seznámil přítomné členy s dopisem pana 
Gracíka, který se obrátil na kontrolní výbor s žádostí o součinnost a pomoc při řešení 
situace, týkající se nízké teploty v KD Šeříkovka. Na základě toho pan Andrlík provedl 
v restauraci a v kuchyni KD Šeříkovka měření teploty, kdy zjištěné měření spolu s dopisem 
pana Gracíka předal k řešení odboru majetku a investic zdejšího úřadu, současně o těchto 
skutečnostech byla vyrozuměna také tajemnice úřadu Ing. Helena Müllerová.       

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


