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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 5.9. 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, RSDr. Ing. Karel Kvit, p. Petr Fišer 
  
Host: Bc. Petr Hrudka 
 

A) Program 
- zahájení 
- zpráva odboru životního prostředí o průběhu sečí v obvodu a předložení jejich 

harmonogramu 
- splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 24. 5. 2016 do 5. 9. 2016 
- kontrola úkolů z minulého KV 
- 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. 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. Ing. Rada provedl kontrolu smluv uzavřených na provádění sečí v MO P2-Slovany a 
shledal, že seče se uskutečňují v souladu s podepsanými smlouvami. 
 

4. 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. Poslední seče 
budou zahájeny 19.9.2016 a potrvají 14 dnů. 
Zelené plochy v MŠ byly upraveny s předstihem  před začátkem školního roku a 
ředitelky MŠ provedly kontrolu a podepsaly protokoly. 
Od roku 2017 budou ve smlouvách konkretizovány lokality a data, kde budou úklidy a 
seče probíhat, členové KV budou moci provádět kontroly dle předloženého 
harmonogramu. 
 

5. RSDr. Ing. Kvit vznesl dotaz na Bc. Hrudku, zda MO udržuje zelené plochy i na 
soukromých pozemcích.  Zástupce OŽP odpověděl, že nikoli.  
P. Králová vznesla dotaz na Bc. Hrudku, kdo zajišťuje úklid zastávek MHD. Zástupce 
OŽP sdělil, že pokud je zastávka ostrůvkem, úklid zajišťuje DPMP, pokud je zastávka 
součástí chodníku, pak je za pořádek zodpovědný MO. 
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6. KV uzavřel stížnost pana Mencla se závěrem, že seče v MO probíhají v souladu 
s harmonogramem a bez závad. 
  

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

8. Byl  předložen  protokol  o provedených kontrolách: 
- Protokol č.17/2016 – za červeným kontejnerem firmy ASEKOL v Pěnkavově ulici je 

hromada televizorů a elektroodpadu – jedná se o nebezpečný odpad / kontrolu provedl 

Ing. Rada /- protokol předán Bc. Hrudkovi na OŽP, který řeší nápravu se společností 
Čistá Plzeň. 
 
Originály Protokolů z provedených kontrol jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky 
KV. 
 

9. Nové úkoly 
- Zajistit seznam dětských hřišť v MO P2-Slovany /na příštím jednání KV budou 

členům KV přidělena konkrétní hřiště/ 
Provede: Ing.Rada 
Termín: 17.10.2016 
 

- Projednat s předsedou Komise pro bezpečnost společnou kontrolu heren v MO P2-
Slovany 
 
 

C) Připomínky a náměty 
Nebyly vzneseny 
 
D) Přijatá usnesení  
Nebyla přijata 
 
E) Různé 
Příští jednání KV se bude konat dne  17. 10.  2016 od 15 hodin v zasedací místnosti 101. 
                                                               
 
 
            

                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                         Ing. Bohuslav Rada                                                               
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