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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 15. 6. 2015 

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

A) Program 
- zahájení 
- kontrola úkolů z minulého KV 
- kontrola plnění usnesení ZMO P2 
- schválení plánu činnosti KV na 2. pololetí 2015 
- 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. 321 

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 skutečnostech ohledně likvidace autovraků. Z právního hlediska 
není možné jednoduše provést odtah a likvidaci vozidla, které se zdá být autovrakem, z moci 
úřední. KV může provádět kontrolu, na výskyt autovraku upozornit odbor SSD, který 
vozidlo označí výzvou k odstranění vozidla z komunikace. 
Očekává se změna legislativy v této věci, která by měla umožnit snazší nakládání 
s nepojízdnými vozidly. 

            Ing. Rada informoval o podkladech, které dodala vedoucí OŽP ing. Klečková ve věci  
            možnosti fungování bývalých veřejných WC na  nám. M. Horákové. Objekt byl pronajat  
            soukromému subjektu, který jej bude po přestavbě provozovat jako prodejnu farmářských  
            výrobků. 
            Členové KV se shodli na tom, že v našem městě je obecně nedostatek WC a tato situace by  
            se měla řešit. 

 
3. Na 2. pololetí 2015 byly stanoveny tyto úkoly:  

 
A. Stálé úkoly 

- Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva a Rady MO Plzeň 2-Slovany 
- Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a ÚMO Plzeň 2-Slovany 
- Plnění konkrétních úkolů uložených Zastupitelstvem MO Plzeň 2-Slovany 

 
B. Nové úkoly 

Září – říjen 2015 
- Kontrola pískovišť a hracích prvků v MŠ a vnitroblocích 
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- Kontrola údržby zeleně 
- Kontrola heren v obvodu 

            
            Listopad – prosinec 2015 

- Kontrola vybraných dokončených investičních akcí 
- Kontrola dodání a umístění nádob s posypovým materiálem 
- Kontrola zimní údržby komunikací a chodníků 
 
K plánu činnosti KV na 2. pololetí bylo přijato Usnesení č.3/2015 – viz příloha 
 

4. Kontrola splněných a prodlužovaných usnesení ZMO P2 od 19. 3. 2015 do 10. 6. 2015 
- byl odsouhlasen návrh usnesení Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 19. 3. 

2015 do 10. 6. 2015. 
 

Hlasování:  
Pro: 7                  Proti: 0                                         Zdržel se: 0 
 

C) Připomínky a náměty 
Nebyly vzneseny 
 
D) Přijatá usnesení  
Usnesení č. 3/2015 – viz příloha 
 

E) Různé 
Příští jednání KV se bude konat dne 14. 9. 2015 od 15 hodin v zasedací místnosti 101. 
 
                                                                                      
            
 

                                                                                                           
                                                                                                     
                                                                                                         Ing. Bohuslav Rada 
                                                                                            předseda KV ZMO P2-Slovany 
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Usnesení Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2 - Slovany z jednání konaného dne 15.6.2015 
 
Usnesení č. 3/2015 
 
Plán činnosti Kontrolního výboru na 2. pololetí 2015 
 

C. Stálé úkoly 
- Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva a Rady MO Plzeň 2-Slovany 
- Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a ÚMO Plzeň 2-Slovany 
- Plnění konkrétních úkolů uložených Zastupitelstvem MO Plzeň 2-Slovany 

D. Nové úkoly 
Září – říjen 2015 
- Kontrola pískovišť a hracích prvků v MŠ a vnitroblocích 
- Kontrola údržby zeleně 
- Kontrola heren v obvodu 

            
            Listopad – prosinec 2015 

- Kontrola vybraných dokončených investičních akcí 
- Kontrola dodání a umístění nádob s posypovým materiálem 
- Kontrola zimní údržby komunikací a chodníků 

 
Kontrolní výbor schvaluje plán činnosti na 2. pololetí 2015.                                                                                  
                                                                                                   
 
 
Pro: 7 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
 
 
 
 
 

                                                                                               Ing Bohuslav Rada 
Předseda KV ZMO Plzeň 2 – Slovany 

 
 
 


