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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 11. 1. 2016 

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

A) Program 
- zahájení 
- kontrola úkolů z minulého KV 
- splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 19. 11. 2015 do 11. 1. 2016 
- 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. Bylo projednáno plnění úkolů dle schváleného plánu činnosti KV.  
 
Byl předložen protokol o kontrole: 

- Protokol č.1/2016 - rozmístění nádob na posypový materiál /ul. Úhlavská x K 
Vodojemu/, kontrolu provedla Ing. Čechová, která neshledala žádné závady. 
 

3. Na jednání KV bylo dohodnuto, že v případě zjištění nedostatků při úklidu 
komunikací a chodníků budou tyto ihned nahlášeny předsedovi KV, který vejde ihned 
v jednání s vedoucí OŽP Ing. Klečkovou. 
Termín: průběžně 
Provede: všichni členové dle svěřené lokality  
 

4. Plán kontrolních akcí na I.pololetí 2016 bude předložen ke schválení ZMO P2 na 
jednání 26.1.2016. 

 
5. Nové úkoly 

 
- Kontrola údržby komunikací a chodníků 

Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně 

- Kontrola umístění a dodání nádob s posypovým materiálem 
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně 
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- Označení ulic – do konce ledna 2015 má být provedena kontrola označení ulic v MO 
P2-Slovany /ulice musí být označena na začátku bloku/ 
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: 31. 1. 2016 

6. Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 19. 11. 2015 do 11. 1. 2016 – KV 
doporučuje požádat PhDr. Jana Fluxu o doplnění informací, jakým způsobem byl 
splněn bod 51/2.2.3, který je veden jako splněný 
Provede: Ing. Rada 
Termín: 13.1. 2016 
 

7. Ing. Rada informoval členy KV o plánovaných investičních akcích na rok 2016 – po 
schválení v komisi KRI bude odsouhlasený plán investičních akcí zaslán členům KV. 
 

8. Ing. Rada informoval o personální změně ve složení komise. Členství v KV ukončí 
k 15.1.2016 p. Mgr. Miloslava Rutová, novým členem bude pan Bc. Miloslav Apolín. 
Změna v personálním složení KV bude předložena ke schválení ZMO P2-Slovany na 
jednání dne 26.1. 2016. 
 

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

E) Různé 
Příští jednání KV se bude konat dne 15. 2. 2016 od 15 hodin v zasedací místnosti 101. 
                                                               
            

                                                                                                          
                                                                                                     
                                                                                                         Ing. Bohuslav Rada 
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