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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 15. 2. 2016 

 
Přítomní členové KV: Ing. Bohuslav Rada, p. Ladislav Uhrin, Bc. Miloslav Apolín, 
Ing. Radmila Čechová, p. Libuše Králová, RSDr. Ing. Karel Kvit, p. Kristýna Litomerická 
  
Omluveni:  MUDr. Martin Chomát, p. Petr Fišer 
 

A) Program 
- zahájení 
- představení nového člena KV 
- kontrola úkolů z minulého KV 
- zadání nových úkolů 
- návrh postupu při plnění usnesení ZMO P2-Slovany č. 13/2016 
- 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. 101 

v budově ÚMO Plzeň 2 - Slovany.  
 

2. Předseda KV Ing. Rada seznámil členy výboru s novým členem Bc. Miloslavem 
Apolínem. 

 
3. Bylo projednáno plnění úkolů dle schváleného plánu činnosti KV.  

 
4. Byly předloženy protokoly o provedených kontrolách: 
- Protokol č.2/2016 – kontrola značení ulic /kontrolu provedl Ing. Rada /– zjištěny 

závady 
- Protokol č.3/2016 - kontrola značení ulic /kontrolu provedl RSDr .Ing. Kvit /– zjištěny 

závady 
- Protokol č.4/2016 – kontrola údržby komunikací a chodníků / kontrolu provedl RSDr. 

Ing. Kvit /– údržba bez závad, stav chodníků a komunikací špatný 
- Protokol č.5/2016 - kontrola značení ulic /kontrolu provedla Ing. Čechová /– zjištěny 

závady 
- Protokol č.6/2016 - kontrola značení ulic /kontrolu provedla p. Litomerická /– zjištěny 

závady 
- Protokol č.7/2016 - kontrola značení ulic /kontrolu provedla p. Králová /– zjištěny 

závady 
- Zjištěné závady byly předány odborným pracovníkům MO 2 k vyřízení 

Při kontrole značení ulic bylo zjištěno cca 350 závad, postupně budou odborem KT 
odstraňovány, termín nápravy byl stanoven do konce roku 2016. 
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5. Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 19. 11. 2015 do 11. 1. 2016.   
Na základě požadavku členů KV požádal Ing. Rada PhDr. Jana Fluxu o doplnění 
informací, jakým způsobem byl splněn bod 51/2.2.3 - prezentace vedoucí ke zvýšení 
zájmu o pronájem nově zrekonstruovaného sálu KDŠ, který je veden k datu 31. 12. 
2015 jako splněný. 
Informovanost byla sice zvýšena, ale nadále se pracuje na jejím vylepšení a některé 
záležitosti v této věci se budou řešit ještě v lednu 2016. Úkol byl splněn jen zčásti a 
místostarosta proto požádal KV o prodloužení termínu do konce února 2016.  

 
6. Nové úkoly 
- Předseda KV Ing. Rada informoval členy KV o podnětu pana Mencla, který 

dlouhodobě upozorňuje na špatně prováděný úklid lokality v okolí Částkovy ulice. 
Žádá zjednání nápravy – pokud nedojde ke zvýšení úrovně úklidu, bude požadovat po 
KV, aby zahájil kontrolu, zdali nejsou neoprávněně vypláceny faktury za úklid 
komunikací a chodníků. 
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  

- Kontrola vyřizování stížností a petic za rok 2015 podaných na ÚMO P2-Slovany 
Termín: 21. 3. 2016 
Provede: Ing. Rada 

- Informovat členy KV o stavu jednání s majiteli autovraků parkujících v Božkovské 
ulici, na které bylo upozorňováno v loňském roce. Vejít v jednání s odborem SSD. 
Termín: 21. 3. 2016 
Provede: Ing. Rada 
 

7. Ing. Rada informoval členy KV o plánovaných investičních akcích na rok 2016, 
schválených ZMO P2 Slovany. Přehledná tabulka všech investičních akcí byla zaslána 
všem členům KV e-mailem. 
 

8. KV na svém jednání schválil Usnesení č.1/2016, ve kterém je stanovena komise a 
pracovní postup na provedení kontroly vybrané investiční akce realizované v roce 
2015 – rekonstrukce KD Šeříková. 

  
C) Připomínky a náměty 
Nebyly vzneseny 
D) Přijatá usnesení  
Usnesení č. 1/2016 
E) Různé 
Příští jednání KV se bude konat dne 21. 3. 2016 od 15 hodin v zasedací místnosti 101. 
                                                               
            

                                                                                                                                                                       
                                                                                                         Ing. Bohuslav Rada                                                               
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Usnesení KV ZMO Plzeň 2-Slovany č. 1/2016 ze dne 15.2.2016 
 
Kontrolní výbor ZMO P2-Slovany 
 

I. Bere na vědomí usnesení ZMO Plzeň 2 - Slovany č. 13/2016 ze dne 26. 1. 2016 ve 
věci provedení kontroly vybrané investiční akce KD Šeříková, realizované v roce 
2015, se zaměřením na účelnost vynaložených prostředků z rozpočtu MO Plzeň 2 -
Slovany a města Plzně 
 
 

II. Schvaluje užší komisi KV pro provedení této kontroly ve složení:  
- Ing. Bohuslav Rada 
- RSDr. Ing. Karel Kvit 
- pí. Kristýna Litomerická 
- Bc. Miloslav Apolín 

Dále schvaluje účast člena FV ZMO P2-Slovany PaeDr. Petra Noska na této kontrole. 
Schvaluje termín prvního jednání komise: 1. 3. 2016 od 9 hodin v kanceláři č. 319 
 

III. Pověřuje užší komisi provést tuto kontrolu do 20. 5. 2016 a o výsledcích kontroly 
informovat členy KV na jeho řádném jednání dne 23. 5. 2016 

 
IV. Ukládá předsedovi KV předložit po projednání na KV písemnou zprávu o provedené 

kontrole na červnovém jednání ZMO Plzeň 2 - Slovany konaném dne 21. 6. 2016 
 
 

 
Hlasování o znění usnesení: 
Pro: 7                  Proti: 0                         Zdržel se: 0 
 


