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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 23.5. 2016 

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

A) Program 
- zahájení 
- kontrola úkolů z minulého KV 
- informace o průběhu kontroly KDŠ, projednání závěrečné zprávy 
- splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 22. 3. 2016 do 23. 5. 2016 
- 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.16/2016 – špatný stav komunikace Do Zámostí / kontrolu provedl Ing. 

Rada /– dle odpovědi SVSMP bude komunikace zařazena do seznamu oprav výtluků – 
předpokládaný termín opravy – I.pol. 2016 
 
Originály Protokolů z provedených kontrol jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky 
KV. 
 

4. Ing Rada seznámil členy výboru s novými skutečnostmi v řešení závady zjištěné a 
uvedené v Protokolu č.15/2016 – chybné dopravní značení u benzinové pumpy 
v Částkově ul. /kontrolu provedl Ing. Rada / - o změnu dopravního značení musí 
požádat majitel pozemku, v tomto případě se jedná o pozemek v osobním vlastnictví. 

5. Ing. Rada informoval o odpovědi na  interpelaci na jednání ZMP o průběhu sběrných 
dnů na Slovanech – f. Čistá Plzeň nedodržuje termíny přistavení kontejnerů;  nově 
budou svozové dny vždy v neděli, termíny jsou uvedeny na stránkách f. Čistá Plzeň a 
na stránkách ÚMO P2. 

6. Ing. Rada informoval členy KV o průběhu kontroly KDŠ, zhodnotil podklady, ze 
kterých při tvorbě závěrečné zprávy komise vycházela a požádal KV o schválení 
závěrečné zprávy. 
Kontrolní výbor přijal k tomuto bodu Usnesení č.2/2016. 
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7. Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 22. 3. 2016 do 23. 5. 2016 
-KV schválil návrh usnesení „Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 22. 3. 
2016 do 23. 5. 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 
 

- Ing. Čechová požádala o předložení seznamu schválených dotací, které budou v roce 
2016 poskytnuty. 
Provede: Ing. Rada 
Termín: 20.6.2016 
 

9. KV na svém jednání schválil změnu termínu jednání KV v červnu: nový termín je  
20. 6. 2016 od 15 hodin 
Pro: 7                 Proti: 0                         Zdržel se: 0 
 

C) Připomínky a náměty 
Nebyly vzneseny 
 
D) Přijatá usnesení  
Usn. č. 2/2016 
 
E) Různé 
Příští jednání KV se bude konat dne 20.5. 2016 od 15 hodin v zasedací místnosti 101. 
                                                               
 
 
            

                                                                                                                                       
                                                                                                         Ing. Bohuslav Rada                                                              
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Usnesení KV ZMO Plzeň 2-Slovany č. 2/2016 ze dne 23. 5. 2016 
 
Kontrolní výbor ZMO P2-Slovany 
 

I. Bere na vědomí závěrečnou zprávu o 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 znění závěrečné zprávy. 
 

 
III. Ukládá předsedovi KV předložit písemnou závěrečnou zprávu o provedené kontrole 

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

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


