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Z á p i s 
z jednání kontrolního výboru konaného dne 16. 2. 2015 

 
Přítomní členové KV: Ing. Bohuslav Rada, Ing. Bc. Lenka Lodrová, Mgr. Miloslava Rutová, 
Ladislav Uhrin, Ing. Radmila Čechová, Libuše Králová, Petr Fišer 
  
Omluveni:  RSDr. Ing. Karel Kvit, Martin Vít 
Neomluveni:  
Host: Ing. Miroslav Němec, p. Tomáš Petřík 
 

A) Program 
 

- zahájení 
- kontrola úkolů z minulého KV 
- informace o činnosti MO – velitel obvodní služebny p. Tomáš Petřík 
- informace z odboru EaP – vedoucí odboru Ing. Miroslav Němec 
- 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 zahájil jednání kontrolou úkolů 

z minulého jednání KV. 
            Kontrolu smluv na pronájem prostor v KD Šeříkovka provedli pp. Vít a Uhrin.  
            P. Uhrin sdělil, že dle nich neshledali ve smlouvách vady a že smlouvy jsou po formální  
            stránce v pořádku. 
            Nicméně po diskuzi bylo dohodnuto, že si KV vyžádá od odboru MaI stanovisko  
            k výpovědní lhůtě u smlouvy s ing. Gracíkem a od EaP podklady vyjasňující ekonomickou   
            stránku příjmů a nákladů KD za roky 2013 a 2014          
              

3. Byly předloženy Protokoly o kontrolách: 
 

- Protokol č. 7: rozmístění nádob na posypový materiál /ul. Vyšehradská/, kontrola zimní 
údržby komunikací a chodníků /oblast Slovanská alej/, kontrolu provedl p. Fišer, který 
konstatoval, že nebyly shledány žádné závady. 

- Protokol č. 8: rozmístění nádob na posypový materiál /ul. Hluboká/, kontrolu provedla Ing. 

Bc. Lodrová, která neshledala závady. 
- Protokol č. 9: kontrola stavu posypového materiálu /Ve Višňovce, K Potoku, Meruňková/, 

kontrolu provedl p. Uhrin, nebyly zjištěny nedostatky. 
- Protokol č. 10: rozmístění nádob na posypový materiál, kontrola zimní údržby komunikací a 

chodníků /oblast Na Bajnerce x K Češníkům/, kontrolu provedla Mgr. Rutová, nebyly 
zjištěny nedostatky. 



2 
 

 V protokolu je poukázáno na absenci nádoby na odpad u stánku s rychlým 
občerstvením na Náměstí M. Horákové – podnět předán na odbor ŽP.  

- Protokol č. 11: rozmístění nádob na posypový materiál /Fialková x Do Zámostí/, kontrolu 

provedl Ing. Rada, nebyly zjištěny nedostatky. 
- Protokol č. 12: rozmístění a stav košů na psí exkrementy /Plzeňská cesta x Kostincova, 

Kostincova x U Českého dvora, K Vodojemu x Úhlavská, Kostincova x Nad Údolím, 
Malostranská x Příkrá /, kontrolu provedla Ing. Bc. Lodrová, nebyly zjištěny nedostatky. 
Nedostatky byly zjištěny: 
Ul. Nepomucká /u potravin/ - chybí koš i sáčky 
Polní x Javorová – chybí sáčky 
Homolka – chybí sáčky, poničený koš 
– podnět předán na odbor ŽP. 

- Protokol č. 13: rozmístění nádob na posypový materiál /ul. Vyšehradská/, kontrola zimní 
údržby komunikací a chodníků /oblast Slovanská alej/, kontrolu provedl p. Fišer, který 
konstatoval, že nebyly shledány žádné závady. 

- Protokol č. 14: kontrola nájemních smluv uzavřených ÚMO P2-Slovany na pronájem 
prostor v KD Šeříková /předloženy smlouvy s f. Gracík, Dita Kounovská, Kozelka, Břicháč 
Jiří, Jezírko, Foligno/, kontrolu provedli p. Martin Vít, p. Ladislav Uhrin, nebyly shledány 
žádné nedostatky. 
 
Originály Protokolů z provedených kontrol jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 
 

4. Velitel obvodní služebny MP – Plzeň 2 -Slovany pan Tomáš Petřík seznámil členy KV 
s činností MP – přestupky na úseku dopravy, porušování veřejného pořádku a vyhlášek 
města Plzně, dále byl KV informován o postupu MP při projednávání opakovaného 
narušování nočního klidu v baru Livingstone v Liliové ulici. 
 

5. Ing. Němec Miloslav, vedoucí odboru EaP seznámil členy KV činností odboru 
ekonomického a poplatkového a s procesem tvorby rozpočtu MO Plzeň 2 - Slovany. 
 

6. Nové úkoly: 
a) Informace o činnosti odboru sociálního – přizvat na jednání KV dne 23. 3. 2015 

vedoucího Bc. Libora Pečenku 
Provede: Ing. Bohuslav Rada 
Termín: 23. 3. 2015 

b) Zajistit na příští jednání KV přehled nákladů a příjmů KD Šeříková za roky 2013, 2014 
Provede: Ing. Bohuslav Rada 
Termín: 23. 3. 2015 

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

      Provede: všichni členové výboru mají odpovědnost za lokalitu v okolí svého bydliště  
Termín: 23. 3. 2015 

d) Průběžně provádět kontrolu vylepování plakátů bez povolení 
Provede: všichni členové výboru mají odpovědnost za lokalitu v okolí svého bydliště  
Termín: 23. 3. 2015 

e) Průběžně provádět kontrolu autovraků 
Provede: všichni členové výboru mají odpovědnost za lokalitu v okolí svého bydliště  
Termín: 23. 3. 2015 

f) Kontrola podaných a vyřízených stížností na ÚMO P2 – Slovany za rok 2014 
Provede: Ing. Bohuslav Rada 
Termín: 23. 3. 2015 
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Bylo hlasováno o stanovení nových úkolů: 
Pro: 7                  Proti: 0                                         Zdržel se: 0 
 

 
 

C) Připomínky a náměty 
  
Nebyly vzneseny 
 
D) Přijatá usnesení  
 
Nebyla 
 
E) Různé 
Příští jednání KV se bude konat dne 23. 3. 2015 od 15 hodin v zasedací místnosti 101. 
 
                                                                                                 
  
 
                                                                                                         Ing. Bohuslav Rada 
                                                                                            předseda KV ZMO P2-Slovany 
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