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Z á p i s 
z jednání kontrolního výboru konaného dne 19.1.2015 

 
Přítomní členové KV: Ing. Bohuslav Rada, Ing.Bc. Lenka Lodrová, RSDr. Ing. Karel Kvit, Mgr. 
Miloslava Rutová, Martin Vít, Ladislav Uhrin, Ing. Radmila Čechová , Libuše Králová (dostavila se 
15:55) 
  
Omluveni:  Petr Fišer 
Neomluveni:  
Host: Ing. Lenka Klečková, Ing. Jana Kolářová, Bc. Petr Hrudka, Ing. Helena Müllerová,            
Ing. Václav Brousek 
 

A) Program 
 

- zahájení 
- kontrola úkolů z minulého KV 
- informace o ÚMO P2 – tajemnice Ing. Müllerová 
- informace z odboru ŽP o způsobu provádění zimní údržby – vedoucí ŽP Ing. Klečková 
- informace o investičních akcích na rok 2015 - vedoucí MaI Ing. Brousek 
- zadání nových úkolů 
- diskuse (různé) 
- závěr 

 
Bylo hlasováno o programu jednání kontrolního výboru: 
Pro: 7                    Proti: 0                         Zdržel se: 0 
 
B) Projednávané záležitosti 
 
 

1. Jednání kontrolního výboru bylo zahájeno v 15:00 hodin v zasedací místnosti č. 101 
v budově ÚMO Plzeň 2 - Slovany.  

 
2. Předseda kontrolního výboru Ing. Bohuslav Rada seznámil členy kontrolního výboru 

se závěry z kontroly smluv na údržbu a úklid v obvodu. Smlouvy jsou nastaveny v pořádku. 
 

3. Předseda kontrolního výboru Ing. Bohuslav Rada seznámil členy kontrolního výboru 
se závěry z kontroly způsobu nákupu a prodeje vstupenek do divadel v Plzni. Vstupenky 
jsou nakupovány a prodávány v souladu s pravidly schválenými RMO dne 14.6.2005. 
 

4. Byly předloženy Protokoly o kontrolách provádění zimní údržby komunikací a chodníků a 
rozmístění nádob s posypovým materiálem.  
 

- Protokol č.1: rozmístění nádob na posypový materiál /Úslavská x K Vodojemu/, kontrolu 
provedla Ing. Čechová, která konstatovala, že nebyly shledány žádné závady. 

- Protokol č.2: kontrola posypu a stavu chodníků /Kyjevská,Ruská, Strnadova, Kpt.Jaroše, 
Částkova/, kontrolu provedl p.Uhrin, který neshledal závady. 

- Protokol č.3: kontrola zimní údržby komunikací a chodníků /Koterovská, Železniční, 
Lobezská, Sladkovského/, kontrolu provedl RSDr. Ing. Karel Kvit, zjistil drobné závady, 
které byly konzultovány s Ing.Klečkovou. 

- Protokol č.4: kontrola posypového materiálu /Kostincová, Nepomucká, V Zahradách, 
Společná/, kontrolu provedla p.Králová, nebyly zjištěny nedostatky. 
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- Protokol č.5: kontrola stavu posypového materiálu /Ve Višňovce, K Potoku, Meruňková/, 
kontrolu provedl p.Uhrin, nebyly zjištěny nedostatky. 

- Protokol č.6: kontrola posypového materiálu /Fialková x Do Zámostí/, kontrolu provedl Ing. 
Rada, nebyly zjištěny nedostatky. 
 
Originály Protokolů z provedených kontrol jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 
 

5. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady obvodu 
- Byl odsouhlasen návrh  usnesení Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 11.9.2014 

do 14.1.2014. 
Hlasování:           
Pro: 8                       Proti: 0                           Zdržel se: 0 
 

6. Ing.Klečková, Ing. Kolářová a Bc. Hrudka z OŽP seznámili členy KV se způsobem 
provádění zimní údržby chodníků a komunikací a dále s nastavením vyvážení odpadu a 
tříděného odpadu. 
 

7. Tajemnice ÚMO P2-Slovany Ing. Müllerová seznámila členy KV s chodem úřadu, 
s majetkem, který úřad spravuje a se správními činnostmi jednotlivých odborů. 
 

8. Ing. Brousek, vedoucí odboru MaI seznámil členy KV s plánem investičních akcí na rok 
2015. 
 

9. Nové úkoly : 
a) Informace o činnosti MP – přizvat na jednání KV dne 16.2. 2015 velitele obvodní 

služebny p. Tomáše Petříka 
Provede: Ing. Bohuslav Rada 
Termín: 16.2.2015 

b) Informace o sestavení a čerpání rozpočtu MO – přizvat na jednání KV dne 16.2. 2015 
vedoucího odboru EaP Ing. Miroslava Němce 
Provede: Ing. Bohuslav Rada 
Termín: 16.2.2015 

c) Provést kontrolu smluv na pronájem KD Šeříková  
Provede: p.Vít a p. Uhrin 
Termín: 16.2.2015 

a) Průběžně provádět kontrolu zimní údržby komunikací a chodníků a kontrolu umístění  a 
dodání nádob s posypovým materiálem 

b) Provede: všichni členové výboru mají odpovědnost za lokalitu v okolí svého bydliště  
c) Termín: 16.2.2015 

 
Bylo hlasováno o stanovení nových úkolů: 
Pro: 7                  Proti: 0                                         Zdržel se: 0 
 

 
 

C) Připomínky a náměty  
  
Nebyly vzneseny 
 
D) Přijatá usnesení  
 
Nebyla 
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E) Různé 
Příští jednání KV se bude konat dne 16.2.2015 od 15 hodin v zasedací místnosti 101. 
 
                                                                                                 
 
                                                                                                         Ing. Bohuslav Rada 
                                                                                            předseda KV ZMO P2-Slovany 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


