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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 14. 9. 2015 

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

A) Program 
- zahájení 
- informace o závěrečné zprávě komise pro provedení analýzy hospodaření KDŠ pro 

ZMO P2 
- kontrola úkolů z minulého KV 
- kontrola plnění usnesení ZMO P2 a RMO P2 
- zadání nových úkolů 
- diskuse (různé) 
- závěr 

 
Bylo hlasováno o programu jednání kontrolního výboru: 
Pro: 6                   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 informací o 
závěrečné zprávě komise pro provedení analýzy hospodaření KDŠ pro ZMO P2 a o 
činnosti komise. 

             
3. Byly předloženy Protokoly o kontrolách: 
- Protokol č. 25: špatný stav vozovky Na Drahách /kontrolu provedl Ing. Rada/, 

protokol projednán se zástupcem SVSMP, vozovka bude opravena v rámci oprav 
výtluků před zimním obdobím. 

- Protokol č. 26: v parku ve Francouzské ulici se trvale zdržují bezdomovci, kteří 
znečišťují okolí /kontrolu provedl Ing. Rada/, ve spolupráci s OŽP a MP byla zjednána 
náprava a bezdomovci se zde již nezdržují. 
 
Originály Protokolů z provedených kontrol jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky 
KV. 
 

4. Kontrola splněných a prodlužovaných usnesení ZMO P2 od 11. 06. 2015 do 09. 09. 
2015. 

            Byl odsouhlasen návrh usnesení Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 11. 06. 
2015  
            do 09. 09. 2015. 

Hlasování:  
Pro: 6                 Proti: 0                                         Zdržel se: 0 
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A. Nové úkoly 
- Kontrola pískovišť a hracích prvků v MŠ a vnitroblocích – členům výboru byly 

přiděleny konkrétní MŠ, ve kterých zajistí kontrolu. Manuál postupu ke kontrole 
bude členům výboru zaslán dodatečně. 
Provede: všichni členové výboru 
Termín: 19.10.2015 
 

- Kontrola údržby zeleně 
Provede: všichni členové výboru 
Termín: průběžně 
 

- Kontrola heren v obvodu – realizace kontroly proběhne ve spolupráci se členy 
Komise bezpečnosti, PČR a MP na přelomu měsíců říjen – listopad 2015. Na 
příštím jednání KV bude upřesněn harmonogram kontroly. 
Provede: RSDr. Ing. Karel Kvit, p. Ladislav Uhrin 
Termín: říjen, listopad 2015 

         
 

C) Připomínky a náměty 
     1. Členové KV se shodli na tom, že v našem městě je obecně nedostatek WC a tato situace 
by  
     se měla řešit. Ověřit existenci studie dokládající poměr počtu obyvatel města a kapacity 
     veřejného WC  – podnět pro OŽP. 
     2. V kabině výtahu vyvěsit informační tabuli pro návštěvníky úřadu ohledně umístění   
     jednotlivých odborů- podnět pro KT. 
     3. V lokalitě papírenského parku je umožněn volný pohyb psů a zároveň je zde umístěno 
dětské    
     pískoviště, kam sice psi nemají povolen vstup, nicméně tato dvě nařízení se vzájemně 
vylučují.   
     KV doporučuje provést nápravu značení. 
 
D) Přijatá usnesení  
Nebyla přijata 
 

E) Různé 
Příští jednání KV se bude konat dne 19. 10. 2015 od 15 hodin v zasedací místnosti 101. 
 
                                                                          
            

                                                                                                          
                                                                                                     
                                                                                                         Ing. Bohuslav Rada 
                                                                                            předseda KV ZMO P2-Slovany 
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