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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 21.3. 2016 

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

A) Program 
- zahájení 
- kontrola úkolů z minulého KV 
- kontrola vyřizování stížností a petic za rok 2015 
- informace o průběhu kontroly KDŠ 
- splněná a prodlužovaná usnesení 
- 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. 101 

v budově ÚMO Plzeň 2 - Slovany.  
 

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

3. Byly předloženy protokoly o provedených kontrolách: 
- Protokol č.8/2016 – kontrola údržby komunikací a chodníků / kontrolu provedla Ing. 

Čechová /– nepořádek na cestě mezi Slovanskou a řekou – podél Mikulášského 
hřbitova – druhý den po oznámení proběhl úklid; nepořádek u kontejneru na 
separovaný odpad u domu Slovanská tř.4 – podnět byl předán f. Čistá Plzeň 

- Protokol č.9/2016 – vylepování plakátů bez povolení /kontrolu provedl Ing. Rada /– 

umístění bilboardu ve veřejném prostranství 
- Protokol č.10/2016 – kontrola autovraků /kontrolu provedl p. Uhrin /– zjištěny 

závady- ve vnitrobloku ulice Nepomucká 33-35 stojí delší dobu odstavené vozidlo  
- Protokol č.11/2016 - kontrola umístění nádob s posypovým materiálem /kontrolu 

provedl p. Fišer /– nebyly zjištěny závady 
- Zjištěné závady byly předány odborným pracovníkům MO 2 k vyřízení 
4. Ing. Rada informoval o postupu při likvidaci autovraků – na podzim roku 2015 došlo 

ke změně zákona, čímž se zpřísnily podmínky při likvidaci autovraků. MMP zadalo 
zpracování právního stanoviska, jehož projednání by mělo proběhnout na MMP 
1.4.2016. Pokud se schůzka uskuteční, bude na příští jednání KV pozván zástupce 
SSD, aby sdělil výsledek jednání. 

5. Ing. Rada informoval členy KV o vyřizování stížností a petic, které byly na ÚMO P2-
Slovany podány v roce 2015. 

6. Ing. Rada informoval členy KV o průběhu kontroly KDŠ – na prvním jednání 
1.3.2016 byly zhodnoceny předložené podklady ke kontrole. Z důvodu neúplnosti byly 
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dodatečně vyžádány další dokumenty /např. stavební povolení, výkaz výměr, důvody a 
vize pro realizaci investičního záměru rekonstrukce KDŠ, atd./ 
Další jednání komise se uskuteční 22. 3. 2016. 
 

7. Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 11. 1. 2016 do 21. 3. 2016.   
Byl odsouhlasen návrh usnesení Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 11. 1. 
2016 do 21. 3. 2016 
Hlasování:  
Pro: 7                  Proti: 0                                         Zdržel se: 0 

 
8. Nové úkoly 
- Kontrola údržby komunikací a chodníků 

Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně 
 

- Informovat členy KV o možnostech rekonstrukce cesty ze Slovanské tř. k řece podél 
Mikulášského hřbitova 
Termín: 18. 4. 2016 
Provede: Ing. Rada 
 

9. Ing. Rada informoval členy KV o plánovaných kontrolách MŠ na rok 2016, 
schválených RMO P2 Slovany. S výsledkem kontrol budou členové KV pravidelně 
seznamováni. 
 

10. KV na svém jednání schválil účast členky KV na jednání výběrového řízení na 
uzavření pojištění majetku MO P2-Slovany. 
Provede: Ing. Čechová 
Termín: 12.4.2016 od 10 hodin 
 

  
C) Připomínky a náměty 
Nebyly vzneseny 
D) Přijatá usnesení  
Nebyla přijata 
E) Různé 
Příští jednání KV se bude konat dne 18.4. 2016 od 15 hodin v zasedací místnosti 101. 
                                                               
            

                                                                                                                                                                       
                                                                                                         Ing. Bohuslav Rada                                                               
 
 
 


