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Z á p i s 
z jednání kontrolního výboru konaného dne 26.5.2014 

 
 
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. Václav Brousek 
 
 

A) Program 
 

- zahájení 
- informace o řešení problému stížnosti nedostatečného vytápění KD Šeříková (Ing. Václav 

Brousek) 
- 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 MaI Ing. Václav Brousek seznámil přítomné členy kontrolního výboru se 

situací ohledně problému nedostatečného vytápění v restauraci v KD Šeříková, kdy v rámci 
rekonstrukce restaurace, na základě požadavku nájemce, došlo ke stavebním úpravám – 
zbourání příčky, a tím došlo ke zvětšení prostoru restauračního zařízení, přičemž musel být 
vybudován, dle požárních předpisů, únikový východ, čímž došlo k odebrání radiátorů. 
Dalším problémem nedostatečného vytápění byla instalace radiátorových kohoutů a ventilů 
ze strany nájemce. Nedostatečné vytápění restaurace včetně kuchyně bude po konzultaci 
s projektantem a Plzeňskou teplárenskou řešeno osazením několika nových radiátorů a 
výměny kohoutů za ventily. Dále dojde k rozdělení topných větví objektu na části 
regulované a hrazené nájemcem (p. Ing. Gracík) a zbylé části objektu KD Šeříková 
pronajímatele (ÚMO 2). V současné době se na rozdělení topných větví zpracovává projekt, 
a poté proběhne výběrové řízení na provedení uvedených prací. Veškeré práce tj. rozdělení 
topných větví a osazení nových radiátorů a ventilů bude provedeno do začátku nové topné 
sezóny.   

 
3. Byly předloženy protokoly z provedených kontrol:           

                      
a) Kontrola smluv o poskytnutí reklamních ploch ve Škoda sportu parku (protokol č. 

10) kontrolu provedl: Roman Andrlík. Předseda KV konstatoval, že nebyly zjištěny 
žádné závady.   
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b) Kontrola údržby travnatých ploch - seče, (protokol č. 7-9) kontrolu provedl: Pavel 

Kurka, RSDr. Karel Kvit, Lukáš Anton, Martin Vít, Roman Andrlík a Mgr. Pavel 
Janouškovec. Jmenovaní konstatovali, že nebyly zjištěny žádné závady.   

 
4. Kontrola plnění usnesení – nebyly vzneseny žádné dotazy či připomínky.  

 
5. Mezi přítomné členy KV byla rozdělena kontrola:   

 
Kontrola výměny písku v pískovištích, kontrolu provede: Roman Andrlík a RSDr. Ing. 
Karel Kvit, termín do 16.6.2014. 

 
 

6. Předseda kontrolního výboru Roman Andrlík při kontrole obvodu zdokumentoval jedno 
dlouhodobě odstavené vozidlo na Slovanské třídě a dále pořídil fotodokumentaci z oblasti u 
sportoviště Škoda sport parku, kde v blízkosti dochází k rekonstrukci vozovky a stavební 
firma k odkládání využívá také travnaté části pozemku. Jeho poznatky byly předány 
k prověření. Přičemž členové kontrolního výboru s tímto výstupem budou seznámeni na 
dalším zasedání kontrolního výboru.         

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


