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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 18.4. 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,  
RSDr. Ing. Karel Kvit, p. Kristýna Litomerická 
  
Omluveni:   
 

A) Program 
- zahájení 
- kontrola úkolů z minulého KV 
- informace o průběhu kontroly KDŠ 
- 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.  
 

3. Byly předloženy protokoly o provedených kontrolách: 
- Protokol č.12/2016 – kontrola údržby komunikací a chodníků / kontrolu provedl Bc. 

Apolín /– špatný úklid chodníků Nepomucká 189-191 a na zastávkách trolejbusů č.13 
v obou směrech /úklidy proběhly dne 7.4.2016/ 

- Protokol č.13/2016 – velký nepořádek v okolí řeky – mezi papírenskou lávkou a 
lávkou k „ETD“ /kontrolu provedla Ing. Čechová /– úklidy proběhly v rámci akce 
„Ukliďme Česko“ ve dnech 14. a 16.4.2016 

- Protokol č.14/2016 – kontrola autovraků /kontrolu provedl p. Uhrin /– zjištěny 
závady- ve vnitrobloku ulice Francouzská 34-36 stojí delší dobu odstavené vozidlo  

- Protokol č.15/2016 – chybné dopravní značení u benzinové pumpy v Částkově ul. 
/kontrolu provedl Ing. Rada / 

- Zjištěné závady byly předány odborným pracovníkům MO 2 k vyřízení 
4. Ing. Rada informoval o průběhu sběrných dnů na Slovanech – f. Čistá Plzeň 

nedodržuje termíny přistavení kontejnerů; Ing. Rada podal interpelaci na jednání 
ZMP. S odpovědí seznámí členy KV. 

5. Ing. Rada seznámil členy KV o možnostech úředního postupu při ukončení 
provozování nelegální ubytovny v Částkově ulici. 

6. Členové KV byli seznámeni s výsledkem veřejnosprávní kontroly ve 38.MŠ, kterou 
provedly pracovnice odboru EaP a oddělení kontroly. 

7. Ing. Rada informoval členy KV o průběhu kontroly KDŠ – všechny podklady 
potřebné k posouzení investiční akce byly úředníky dodány. 
Další jednání komise se uskuteční 10.5. 2016. 
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8. Nové úkoly 
- Kontrola údržby komunikací a chodníků 

Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně 
 

- Připravit závěrečnou zprávu z jednání komise pro provedení kontroly investiční akce 
KD Šeříková. 
Provede: Ing.Rada 
Termín: 23.5.2016 
 

9. KV na svém jednání schválil účast členů KV na jednání při výběrových řízeních: 
- Výstavba obytné ulice Na Výsluní – zúčastní se Bc.Apolín 

Pro: 8                 Proti: 0                         Zdržel se: 1 
 

- Další etapa KDŠ – zúčastní se RSDr. Ing. Kvit /zástupce Ing.Rada/ 
Pro: 8                 Proti: 0                         Zdržel se: 1 
 
 

 C) Připomínky a náměty 

Nebyly vzneseny 
D) Přijatá usnesení  
Nebyla přijata 
E) Různé 
Příští jednání KV se bude konat dne 23.5. 2016 od 15 hodin v zasedací místnosti 101. 
                                                               
 
 
            

                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                         Ing. Bohuslav Rada                                                               
 
 
 


