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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 18. 5. 2015 

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

 
A) Program 
- zahájení 
- kontrola úkolů z minulého KV 
- informace o průběhu blokového čištění ulic - Ing. Lenka Klečková, vedoucí odboru ŽP 
- zadání nových úkolů 
- diskuse (různé) 
- závěr 

 
Bylo hlasováno o programu jednání kontrolního výboru: 
Pro: 8                    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. 
Ing. Rada informoval o jednání Komise pro provedení analýzy hospodaření KD Šeříková, 
které se konalo 18. 5. 2015. Další jednání komise se uskuteční 22. 6. 2015 ve 14 hodin. 

              
3. Byly předloženy Protokoly o kontrolách: 
- Protokol č. 22: kontrola autovraků – před budovou Božkovská 40, PM, se delší dobu 

nachází automobil bez SPZ, kontrolu provedl Ing. RSDr. Kvit, protokol předán odboru SSD.  
- Protokol č. 23: čistota v okolí kontejnerů, stav sáčků na psí exkrementy, odstavení 

autovraků ve svěřené lokalitě, kontrolu provedla p. Králová, nebyly shledány závady. 
- Protokol č. 24: kontrola čistoty veřejných prostranství, kontrolu provedla Mgr. Rutová; 

zjištěn velký nepořádek u zavřených veřejných WC na nám. M.Horákové. Protokol předán 
vedoucí OŽP. 
 
Originály Protokolů z provedených kontrol jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 
 

4. Ing. Lenka Klečková, vedoucí odboru ŽP, seznámila členy KV s průběhem blokového 
čištění ulic. Během čištění nebylo odstraněno žádné zaparkované vozidlo, neboť pokud 
vozidlo stojí na místní komunikaci, nelze jej odstranit. Bylo zjištěno cca 8 nepojízdných aut, 
stanoviště těchto vozidel upřesní Ing. Klečková. 
Ing. Klečková dále informovala o přechodu zajišťování odvozu veškerého odpadu na MMP, 
resp. f. Čistá Plzeň, a to od 1.9.2015. 
Ing. Klečková zajistí bližší informace o možnosti fungování veřejných WC na nám. M. 
Horákové.  
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5. RSDr. Ing. Karel Kvit informoval o postupu likvidace autovraků na MO P4 – při zjištění 
autovraku se tento odtáhne od areálu firmy OSONA, zde se po dvou měsících ekologicky 
zlikviduje. 

6. Na II.pololetí 2015 byly předběžně stanoveny tyto úkoly:  
- Kontrola provozoven, ve kterých jsou umístěny herny /ve spolupráci s PČR + MP/ 
- Kontrola venkovních  hracích prvků  a pískovišť u MŠ v obvodě MO P2 

 
7. Nové úkoly: 

a) Průběžně provádět kontrolu jarního úklidu 
      Provede: všichni členové výboru mají odpovědnost za lokalitu v okolí svého bydliště  

Termín: 15. 6. 2015 
b) Rozeslat členům výboru přehled lokalit, ve kterých MO P2 zajišťuje úklid a zimní 

údržbu 
Provede: Ing. Rada 
Termín: 15. 6. 2015 

c) Průběžně provádět kontrolu vylepování plakátů bez povolení.  
Provede: všichni členové výboru mají odpovědnost za lokalitu v okolí svého bydliště  
Termín: 15. 6. 2015 

d) Zajistit přehled povolených plakátovacích ploch 
Provede: Ing. Rada 
Termín: 15. 6. 2015 

e) Průběžně provádět kontrolu autovraků 
Provede: všichni členové výboru mají odpovědnost za lokalitu v okolí svého bydliště  
Termín: 15. 6. 2015 

f) Průběžně provádět kontrolu stanovišť velkokapacitních kontejnerů a kontejnerů na 
separovaný odpad. 
Provede: všichni členové výboru mají odpovědnost za lokalitu v okolí svého bydliště  
Termín: 15. 6. 2015 

g) Předložit nové podněty pro provádění kontrol ve II. pololetí 2015.  
Provede: všichni členové výboru 
Termín: 15. 6. 2015 

 
Bylo hlasováno o stanovení nových úkolů: 
Pro: 8                  Proti: 0                                         Zdržel se: 0 
 

C) Připomínky a náměty 
Nebyly vzneseny 
 
D) Přijatá usnesení  
Nejsou 
 

E) Různé 
Příští jednání KV se bude konat dne 15. 6. 2015 od 15 hodin v zasedací místnosti 321. 
 
                                                                                      
            
                                                                                                      
                                                                                                         Ing. Bohuslav Rada 
                                                                                            předseda KV ZMO P2-Slovany 


