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Z á p i s 
z jednání kontrolního výboru konaného dne 16.6.2014 

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

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 KD Šeříková.  
 
 

2. Kontrola výměny písku v pískovištích, se přesouvá na příští zasedání kontrolního výboru 
tj. 8.9.2014,  kontrolu provede: Roman Andrlík a RSDr. Ing. Karel Kvit.  
 

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

4. Mezi přítomné členy KV byla rozdělena kontrola:   
 

Kontrola autovrak ů, kontrolu provede: Roman Andrlík, RSDr. Ing. Karel Kvit, JUDr. 
Jaroslav Novák, Pavel Kurka, Mgr. Pavel Janouškovec a Lukáš Anton, termín do 
8.9.2014. 

 
 

5. Předseda kontrolního výboru Roman Andrlík uvedl, že jeho poznatek z kontroly, týkající se 
dlouhodobě odstaveného vozidla na Slovanské třídě, byl předán Městské policii Plzeň, 
služebně Slovany, která celou věc prověřila, kdy bylo z její strany zjištěno, že majitel 
vozidla firma Zaguan s.r.o. nemá sjednáno pojištění odpovědnosti vozidla a dále, že 
neodevzdal po zániku zákonného pojištění odpovědnosti z provozu vozidla registrační 
značku orgánu evidence vozidel. Na základě tohoto zjištění byla věc předána k řešení 
příslušným správním orgánům.  
Poznatek ohledně travnatých ploch kolem sportoviště Škoda sport parku včetně ostatních 
přilehlých ploch využívaných stavební firmou při současné rekonstrukci vozovky byl 
konzultován s odborem životního prostředí zdejšího úřadu, konkrétně s Ing. Janou 
Kolářovou, přičemž nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů. Akce je investována 
městem (SVSmP), kterému zmíněné plochy patří, tudíž zde nebyly sepisovány dohody o 
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technických podmínkách, přilehlé pozemky, které jsou ve vlastnictví města, se při opravách 
mohou využívat v plném rozsahu, bez jakéhokoli omezení. Travnaté plochy budou po 
skončení akce dokončeny odbornou zahradnickou firmou.  
 

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


