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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 19. 10. 2015 

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

A) Program 
- zahájení 
- kontrola úkolů z minulého KV 
- seznámení se s výsledky kontrol hracích prvků a pískovišť v MŠ 
- zadání nových úkolů 
- diskuse (různé) 
- závěr 

 
Bylo hlasováno o programu jednání kontrolního výboru: 
Pro: 9                   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 
personální změně, kterou schválilo ZMO P2 na svém jednání dne 22. 9. 2015. 
Místopředsedkyně KV Ing. Bc. Lenka Lodrová ukončila svoje členství v KV a místo 
ní byla členkou KV jmenována p. Kristýna Litomerická. 
 

3. Členy KV byl navržen na funkci místopředsedy RSDr. Ing. Karel Kvit, který návrh 
přijal. Návrh bude předložen ke schválení na jednání ZMO P2 dne 1.12.2015. 
Hlasování:  
Pro: 9               Proti: 0                  Zdržel se: 0 
 
 

4. Byly předloženy Protokoly o kontrolách: 
- Protokol č. 27: kontrola hracích prvků a pískoviště v 17. MŠ /kontrolu provedl  

Ing. Rada/, nebyly shledány závady. 
- Protokol č. 28: kontrola hracích prvků a pískoviště v 5. MŠ /kontrolu provedla  

Mgr. Rutová /, nebyly shledány závady. 
- Protokol č. 29: kontrola hracích prvků a pískoviště v 37. MŠ /kontrolu provedla  

Mgr. Rutová /, nebyly shledány závady. V letních měsících je zahrada vystavena 
slunečnímu žáru, doporučit odboru MaI instalování systému stínění do zahrady. 

- Protokol č. 30: kontrola hracích prvků a pískoviště v 23. MŠ /kontrolu provedl  
p. Uhrin /, nebyly shledány závady. 

- Protokol č. 31: kontrola hracích prvků a pískoviště v 2. MŠ /kontrolu provedl  
p. Uhrin /, nebyly shledány závady. 
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- Protokol č. 32: kontrola hracích prvků a pískoviště v 51. MŠ /kontrolu provedla  
p. Králová /, Některé herní prvky byly z důvodu bezpečnosti vyřazeny z používání. Na 
opravu nemá ředitelka MŠ finanční prostředky.  

- Protokol č. 33: kontrola hracích prvků a pískoviště v 89. MŠ /kontrolu provedla  
Ing. Čechová /, nebyly shledány závady. 

- Protokol č. 34: kontrola hracích prvků a pískoviště v 21. MŠ /kontrolu provedl  
RSDr. Ing. Kvit /, nebyly shledány závady. 
 
Originály Protokolů z provedených kontrol jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky 
KV. 
 
Členové KV p. Fišer a p.Vít zašlou protokoly o provedených kontrolách hracích prvků 
a pískovišť v MŠ do konce 43. týdne k rukám předsedy KV. 
 

 
5. Nové úkoly 

- 6.11.2015 proběhne kontrola heren v obvodu MO P2-Slovany za účasti MP, PČR 
a členů Komise bezpečnosti RMO P2. Účastníci kontroly se sejdou 6.11.2015 ve 
23 hodin před sídlem obvodní služebny MP Slovany. 
Provede: Ing. Rada, RSDr. Ing. Kvit, p. Litomerická 
Termín: 6.11.2015 
 

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

- Na příští jednání KV přizvat: 
1. Ing. Brouska, vedoucího odboru MaI, ohledně investičních akcí 
2. Ing. Klečkovou, vedoucí odboru ŽP, ohledně svozu odpadů firmou Čistá Plzeň 
Provede: Ing. Rada 
Termín: 23. 11. 2015 

 
C) Připomínky a náměty 
Nebyly vzneseny 
 
D) Přijatá usnesení  
Nebyla přijata 
 

E) Různé 
Příští jednání KV se bude konat dne 23. 11. 2015 od 15 hodin v zasedací místnosti 101. 
                                                               
            

                                                                                                          
                                                                                                     
                                                                                                         Ing. Bohuslav Rada 
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