Zápis
z jednání kontrolního výboru konaného dne 20.6. 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, p. Petr Fišer
Host: Bc. Petr Hrudka
A)
-

Program
zahájení
kontrola úkolů z minulého KV
projednání stížnosti pana Mencla na průběh sečí v obvodu MO P2-Slovany
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. Členové KV se vyjádřili ke stavu údržby zeleně, respektive k provádění sečí trávy v
MO P2. Podle výsledků místních šetření probíhají seče průběžně, nebyly shledány
závady.
3. Na jednání se dostavil zástupce OŽP Bc. Hrudka, který informoval o průběhu sečí
s tím závěrem, že postupy a termíny ukotvené ve smlouvách se dodržují. Byly
předloženy protokoly o provedených sečích. OŽP také průběžně dotazuje MP, zda
neobdržela při své činnosti stížnosti na špatný průběh sečí. Bc. Hrudka předložil
vyjádření velitelky obvodní služebny Plzeň-Slovany MP o tom, že žádné stížnosti
v této oblasti nebyly zaznamenány.
Na žádost členů KV budou předloženy k nahlédnutí uzavřené smlouvy a dodatky na
provádění sečí v obvodě.
Provede: Bc. Hrudka
Termín: 5. 9. 2016
4. Ing. Čechová vznesla dotaz na Bc.Hrudku, zda lze přizpůsobit termín seče vzhledem
k akcím pořádaným v obvodě či mateřských školách. Zástupce OŽP ujistil členy KV,
že seče lze přizpůsobit.
5. Na minulém jednání KV Ing. Čechová požádala o předložení seznamu schválených
dotací, které budou v roce 2016 poskytnuty. Seznam požadavků o dotace a seznam
schválených dotací byl zaslán všem členům KV spolu se zásadami poskytování dotací.
K poskytování dotací nebyly členy KV vzneseny připomínky.
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6. Bylo projednáno plnění úkolů dle schváleného plánu činnosti KV.
7. Nové úkoly
- Kontrola údržby komunikací a chodníků a průběh sečí – Bc. Hrudka bude informovat
vždy o začátku a konci seče, členové KV následně provedou kontrolu ve svěřené
lokalitě.
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality
Termín: průběžně

C) Připomínky a náměty
Nebyly vzneseny
D) Přijatá usnesení
Nebyla přijata
E) Různé
Příští jednání KV se bude konat dne 5. 9. 2016 od 15 hodin v zasedací místnosti 101.

Ing. Bohuslav Rada
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