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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 21.11. 2016 

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

A) Program 
- zahájení 
- kontrola úkolů z minulého KV 
- splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 
- projednání návrhu plánu činnosti KV na rok 2017 
- zadání nových úkolů 
- diskuse (různé) 
- závěr 

 
Bylo hlasováno o programu jednání kontrolního výboru: 
Pro: 6                 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. Ing Rada informoval o jednání s předsedou komise pro bezpečnost ÚMO P2-Slovany 
ohledně plánované kontroly heren v obvodu MO P2-Slovany. Kontrola proběhne dne 
25.11.2016 od 23hodin, za KV se zúčastní pp. Apolín a Kvit. Členové kontrolní 
skupiny se sejdou u budovy ÚMO P2. 
 

3. Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 6.9. 2016 do 21.11. 2016 
-KV schválil návrh usnesení „Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 6.9. 2016 
do 21.11. 2016“ 
 Hlasování : 

             Pro: 6                 Proti: 0                         Zdržel se: 0 
 
 

4. Proběhla kontrola dětských hřišť a pískovišť v MO Plzeň 2-Slovany dle přidělených 
lokalit. Členové KV předložili protokoly o provedených kontrolních šetřeních. Na 
většině míst nebyly zjištěné závady, drobné nedostatky budou řešeny s konkrétními 
pracovníky ÚMO P2, kteří mají dětská hřiště a pískoviště na starosti. 
Kontrolní zjištění jsou zaznamenána v protokolech č.18 -20/2016; 22-36/2016 a 
protokoly jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 
Kontrolní zjištění nebyla dodána od členů KV p.Fišera a pí Litomerické. Vyzýváme 
tyto členy k dodání protokolů do 30.11.2016. 
 

5. Proběhla kontrola pořádku v oblasti Petrohradu na základě požadavku zastupitele  
Ing. Domanického.  
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RSDr. Ing. Kvit doložil protokol č.21/2016, ve kterém uvádí, že v jím kontrolované 
oblasti / Koterovská-Slovanská-Jiráskovo nám.-Nádražní ul./ nebyly zjištěny žádné 
zásadní nedostatky. 
MUDr. Chomát konstatoval, že neshledal žádné nedostatky/oblast Koterovská-
Lobezská-Jiráskovo nám.-Nádražní ul./, pouze na křižovatce ulic Barandova x 
Úslavská a Barandova x Božkovská bývá kolem odpadových nádob nepořádek /staré 
matrace, nábytek apod./ Kontrolní zjištění je zaznamenáno v protokolu č. 37/2016. 
Lokalita bude i nadále sledována. 
 
 

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

7. Nové úkoly 
 

- KV navrhl provést kontrolu investiční akce „Výstavba komunikace Na Výsluní“. 
Předseda KV Ing. Rada požádá na řádné schůzi ZMO P2 v prosinci o souhlas. Pokud 
zastupitelstvo kontrolu odsouhlasí, bude kontrola zahájena v lednu 2017 a závěrečná 
zpráva bude předložena na jednání ZMO P2 v červnu 2017. Do užší pracovní skupiny 
byli navrženi: Ing.Rada, Bc. Apolín, Ing.Čechová, p. Králová. 
Hlasování : 

            Pro: 6                 Proti: 0                         Zdržel se: 0 
 

- KV schválil plán činnosti na rok 2017 – viz usnesení č.3/2016 
 

- Na příští jednání KV pozvat velitelku obvodního oddělení MP k projednání zvýšení 
bezpečnosti života v obvodu /psi, přestupky, bezdomovci/ 
 
 

C) Připomínky a náměty 
Nebyly vzneseny 
 
D) Přijatá usnesení  
Usnesení č.3/2016 
 
E) Různé 
Příští jednání KV se bude konat dne  19.12. 2016 od 15 hodin v zasedací místnosti 101. 
                                                               
 
 
            

                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                         Ing. Bohuslav Rada                                             
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Usnesení KV ZMO Plzeň 2-Slovany č. 3/2016 ze dne 21.11. 2016 
 

Návrh 

plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2017 

 

Stanovení termínů a místa jednání KV na rok 2017: 
16.1. 2017; 20.2.2017; 13.3.2017; 10.4.2017; 15.5.2017; 12.6.2017; 4.9.2017; 16.10.2017; 
20.11.2017; 18.12.2017. 
Jednání bude zahájeno vždy v 15 hodin v místnosti č. 101. 
 

Plán činnosti: 

 

A. Stálé úkoly 
- Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva a Rady MO Plzeň 2-Slovany 
- Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a ÚMO Plzeň 2-Slovany 
- Plnění konkrétních úkolů uložených Zastupitelstvem MO Plzeň 2-Slovany 

 
B. Nové úkoly 

Leden 
-      Kontrola umístění  a dodání nádob s posypovým materiálem 
-      Kontrola zimní údržby komunikací a chodníků 
-      Seznámení s investičními akcemi MO Plzeň 2-Slovany na rok 2017 
-      Zahájení kontroly investiční akce „Výstavba komunikace Na Výsluní“ 
-      Program provádění kontrol herních prvků a pískovišť ve vnitroblocích 

 
Únor – březen 
- Kontrola zimní údržby komunikací a chodníků 
- Kontrola umístění a dodání nádob s posypovým materiálem 
- Kontrola podaných a vyřízených stížností na ÚMO Plzeň 2-Slovany za rok 2016 
- Kontrola autovraků 
 
Duben – květen 
- Kontrola jarního úklidu 
- Kontrola stanovišť velkokapacitních kontejnerů 
- Kontrola stanovišť na separovaný odpad 
 
Červen 
- Kontrola průběhu prací na vybraných investičních akcích 
- Vyhodnocení kontroly investiční akce „Výstavba komunikace Na Výsluní“ 
 
Září – říjen   
- Kontrola pískovišť a hracích prvků ve vnitroblocích 
- Kontrola údržby zeleně 
- Kontrola heren v obvodu 

            
            Listopad – prosinec   

- Kontrola vybraných dokončených investičních akcí 
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- Kontrola dodání a umístění nádob s posypovým materiálem 
- Kontrola zimní údržby komunikací a chodníků 

 
 

 
Hlasování o znění usnesení: 
Pro: 6                  Proti: 0                         Zdržel se: 0 
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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 21.11. 2016 

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

A) Program 
- zahájení 
- kontrola úkolů z minulého KV 
- splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 
- projednání návrhu plánu činnosti KV na rok 2017 
- zadání nových úkolů 
- diskuse (různé) 
- závěr 

 
Bylo hlasováno o programu jednání kontrolního výboru: 
Pro: 6                 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. Ing Rada informoval o jednání s předsedou komise pro bezpečnost ÚMO P2-Slovany 
ohledně plánované kontroly heren v obvodu MO P2-Slovany. Kontrola proběhne dne 
25.11.2016 od 23hodin, za KV se zúčastní pp. Apolín a Kvit. Členové kontrolní 
skupiny se sejdou u budovy ÚMO P2. 
 

3. Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 6.9. 2016 do 21.11. 2016 
-KV schválil návrh usnesení „Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 6.9. 2016 
do 21.11. 2016“ 
 Hlasování : 

             Pro: 6                 Proti: 0                         Zdržel se: 0 
 
 

4. Proběhla kontrola dětských hřišť a pískovišť v MO Plzeň 2-Slovany dle přidělených 
lokalit. Členové KV předložili protokoly o provedených kontrolních šetřeních. Na 
většině míst nebyly zjištěné závady, drobné nedostatky budou řešeny s konkrétními 
pracovníky ÚMO P2, kteří mají dětská hřiště a pískoviště na starosti. 
Kontrolní zjištění jsou zaznamenána v protokolech č.18 -20/2016; 22-36/2016 a 
protokoly jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 
Kontrolní zjištění nebyla dodána od členů KV p.Fišera a pí Litomerické. Vyzýváme 
tyto členy k dodání protokolů do 30.11.2016. 
 

5. Proběhla kontrola pořádku v oblasti Petrohradu na základě požadavku zastupitele  
Ing. Domanického.  
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RSDr. Ing. Kvit doložil protokol č.21/2016, ve kterém uvádí, že v jím kontrolované 
oblasti / Koterovská-Slovanská-Jiráskovo nám.-Nádražní ul./ nebyly zjištěny žádné 
zásadní nedostatky. 
MUDr. Chomát konstatoval, že neshledal žádné nedostatky/oblast Koterovská-
Lobezská-Jiráskovo nám.-Nádražní ul./, pouze na křižovatce ulic Barandova x 
Úslavská a Barandova x Božkovská bývá kolem odpadových nádob nepořádek /staré 
matrace, nábytek apod./ Kontrolní zjištění je zaznamenáno v protokolu č. 37/2016. 
Lokalita bude i nadále sledována. 
 
 

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

7. Nové úkoly 
 

- KV navrhl provést kontrolu investiční akce „Výstavba komunikace Na Výsluní“. 
Předseda KV Ing. Rada požádá na řádné schůzi ZMO P2 v prosinci o souhlas. Pokud 
zastupitelstvo kontrolu odsouhlasí, bude kontrola zahájena v lednu 2017 a závěrečná 
zpráva bude předložena na jednání ZMO P2 v červnu 2017. Do užší pracovní skupiny 
byli navrženi: Ing.Rada, Bc. Apolín, Ing.Čechová, p. Králová. 
Hlasování : 

            Pro: 6                 Proti: 0                         Zdržel se: 0 
 

- KV schválil plán činnosti na rok 2017 – viz usnesení č.3/2016 
 

- Na příští jednání KV pozvat velitelku obvodního oddělení MP k projednání zvýšení 
bezpečnosti života v obvodu /psi, přestupky, bezdomovci/ 
 
 

C) Připomínky a náměty 
Nebyly vzneseny 
 
D) Přijatá usnesení  
Usnesení č.3/2016 
 
E) Různé 
Příští jednání KV se bude konat dne  19.12. 2016 od 15 hodin v zasedací místnosti 101. 
                                                               
 
 
            

                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                         Ing. Bohuslav Rada                                             
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Usnesení KV ZMO Plzeň 2-Slovany č. 3/2016 ze dne 21.11. 2016 
 

Návrh 

plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2017 

 

Stanovení termínů a místa jednání KV na rok 2017: 
16.1. 2017; 20.2.2017; 13.3.2017; 10.4.2017; 15.5.2017; 12.6.2017; 4.9.2017; 16.10.2017; 
20.11.2017; 18.12.2017. 
Jednání bude zahájeno vždy v 15 hodin v místnosti č. 101. 
 

Plán činnosti: 

 

A. Stálé úkoly 
- Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva a Rady MO Plzeň 2-Slovany 
- Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a ÚMO Plzeň 2-Slovany 
- Plnění konkrétních úkolů uložených Zastupitelstvem MO Plzeň 2-Slovany 

 
B. Nové úkoly 

Leden 
-      Kontrola umístění  a dodání nádob s posypovým materiálem 
-      Kontrola zimní údržby komunikací a chodníků 
-      Seznámení s investičními akcemi MO Plzeň 2-Slovany na rok 2017 
-      Zahájení kontroly investiční akce „Výstavba komunikace Na Výsluní“ 
-      Program provádění kontrol herních prvků a pískovišť ve vnitroblocích 

 
Únor – březen 
- Kontrola zimní údržby komunikací a chodníků 
- Kontrola umístění a dodání nádob s posypovým materiálem 
- Kontrola podaných a vyřízených stížností na ÚMO Plzeň 2-Slovany za rok 2016 
- Kontrola autovraků 
 
Duben – květen 
- Kontrola jarního úklidu 
- Kontrola stanovišť velkokapacitních kontejnerů 
- Kontrola stanovišť na separovaný odpad 
 
Červen 
- Kontrola průběhu prací na vybraných investičních akcích 
- Vyhodnocení kontroly investiční akce „Výstavba komunikace Na Výsluní“ 
 
Září – říjen   
- Kontrola pískovišť a hracích prvků ve vnitroblocích 
- Kontrola údržby zeleně 
- Kontrola heren v obvodu 

            
            Listopad – prosinec   

- Kontrola vybraných dokončených investičních akcí 
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- Kontrola dodání a umístění nádob s posypovým materiálem 
- Kontrola zimní údržby komunikací a chodníků 

 
 

 
Hlasování o znění usnesení: 
Pro: 6                  Proti: 0                         Zdržel se: 0 
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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 21.11. 2016 

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

A) Program 
- zahájení 
- kontrola úkolů z minulého KV 
- splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 
- projednání návrhu plánu činnosti KV na rok 2017 
- zadání nových úkolů 
- diskuse (různé) 
- závěr 

 
Bylo hlasováno o programu jednání kontrolního výboru: 
Pro: 6                 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. Ing Rada informoval o jednání s předsedou komise pro bezpečnost ÚMO P2-Slovany 
ohledně plánované kontroly heren v obvodu MO P2-Slovany. Kontrola proběhne dne 
25.11.2016 od 23hodin, za KV se zúčastní pp. Apolín a Kvit. Členové kontrolní 
skupiny se sejdou u budovy ÚMO P2. 
 

3. Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 6.9. 2016 do 21.11. 2016 
-KV schválil návrh usnesení „Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 6.9. 2016 
do 21.11. 2016“ 
 Hlasování : 

             Pro: 6                 Proti: 0                         Zdržel se: 0 
 
 

4. Proběhla kontrola dětských hřišť a pískovišť v MO Plzeň 2-Slovany dle přidělených 
lokalit. Členové KV předložili protokoly o provedených kontrolních šetřeních. Na 
většině míst nebyly zjištěné závady, drobné nedostatky budou řešeny s konkrétními 
pracovníky ÚMO P2, kteří mají dětská hřiště a pískoviště na starosti. 
Kontrolní zjištění jsou zaznamenána v protokolech č.18 -20/2016; 22-36/2016 a 
protokoly jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 
Kontrolní zjištění nebyla dodána od členů KV p.Fišera a pí Litomerické. Vyzýváme 
tyto členy k dodání protokolů do 30.11.2016. 
 

5. Proběhla kontrola pořádku v oblasti Petrohradu na základě požadavku zastupitele  
Ing. Domanického.  
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RSDr. Ing. Kvit doložil protokol č.21/2016, ve kterém uvádí, že v jím kontrolované 
oblasti / Koterovská-Slovanská-Jiráskovo nám.-Nádražní ul./ nebyly zjištěny žádné 
zásadní nedostatky. 
MUDr. Chomát konstatoval, že neshledal žádné nedostatky/oblast Koterovská-
Lobezská-Jiráskovo nám.-Nádražní ul./, pouze na křižovatce ulic Barandova x 
Úslavská a Barandova x Božkovská bývá kolem odpadových nádob nepořádek /staré 
matrace, nábytek apod./ Kontrolní zjištění je zaznamenáno v protokolu č. 37/2016. 
Lokalita bude i nadále sledována. 
 
 

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

7. Nové úkoly 
 

- KV navrhl provést kontrolu investiční akce „Výstavba komunikace Na Výsluní“. 
Předseda KV Ing. Rada požádá na řádné schůzi ZMO P2 v prosinci o souhlas. Pokud 
zastupitelstvo kontrolu odsouhlasí, bude kontrola zahájena v lednu 2017 a závěrečná 
zpráva bude předložena na jednání ZMO P2 v červnu 2017. Do užší pracovní skupiny 
byli navrženi: Ing.Rada, Bc. Apolín, Ing.Čechová, p. Králová. 
Hlasování : 

            Pro: 6                 Proti: 0                         Zdržel se: 0 
 

- KV schválil plán činnosti na rok 2017 – viz usnesení č.3/2016 
 

- Na příští jednání KV pozvat velitelku obvodního oddělení MP k projednání zvýšení 
bezpečnosti života v obvodu /psi, přestupky, bezdomovci/ 
 
 

C) Připomínky a náměty 
Nebyly vzneseny 
 
D) Přijatá usnesení  
Usnesení č.3/2016 
 
E) Různé 
Příští jednání KV se bude konat dne  19.12. 2016 od 15 hodin v zasedací místnosti 101. 
                                                               
 
 
            

                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                         Ing. Bohuslav Rada                                             
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Usnesení KV ZMO Plzeň 2-Slovany č. 3/2016 ze dne 21.11. 2016 
 

Návrh 

plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2017 

 

Stanovení termínů a místa jednání KV na rok 2017: 
16.1. 2017; 20.2.2017; 13.3.2017; 10.4.2017; 15.5.2017; 12.6.2017; 4.9.2017; 16.10.2017; 
20.11.2017; 18.12.2017. 
Jednání bude zahájeno vždy v 15 hodin v místnosti č. 101. 
 

Plán činnosti: 

 

A. Stálé úkoly 
- Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva a Rady MO Plzeň 2-Slovany 
- Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a ÚMO Plzeň 2-Slovany 
- Plnění konkrétních úkolů uložených Zastupitelstvem MO Plzeň 2-Slovany 

 
B. Nové úkoly 

Leden 
-      Kontrola umístění  a dodání nádob s posypovým materiálem 
-      Kontrola zimní údržby komunikací a chodníků 
-      Seznámení s investičními akcemi MO Plzeň 2-Slovany na rok 2017 
-      Zahájení kontroly investiční akce „Výstavba komunikace Na Výsluní“ 
-      Program provádění kontrol herních prvků a pískovišť ve vnitroblocích 

 
Únor – březen 
- Kontrola zimní údržby komunikací a chodníků 
- Kontrola umístění a dodání nádob s posypovým materiálem 
- Kontrola podaných a vyřízených stížností na ÚMO Plzeň 2-Slovany za rok 2016 
- Kontrola autovraků 
 
Duben – květen 
- Kontrola jarního úklidu 
- Kontrola stanovišť velkokapacitních kontejnerů 
- Kontrola stanovišť na separovaný odpad 
 
Červen 
- Kontrola průběhu prací na vybraných investičních akcích 
- Vyhodnocení kontroly investiční akce „Výstavba komunikace Na Výsluní“ 
 
Září – říjen   
- Kontrola pískovišť a hracích prvků ve vnitroblocích 
- Kontrola údržby zeleně 
- Kontrola heren v obvodu 

            
            Listopad – prosinec   

- Kontrola vybraných dokončených investičních akcí 
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- Kontrola dodání a umístění nádob s posypovým materiálem 
- Kontrola zimní údržby komunikací a chodníků 

 
 

 
Hlasování o znění usnesení: 
Pro: 6                  Proti: 0                         Zdržel se: 0 
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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 21.11. 2016 

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

A) Program 
- zahájení 
- kontrola úkolů z minulého KV 
- splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 
- projednání návrhu plánu činnosti KV na rok 2017 
- zadání nových úkolů 
- diskuse (různé) 
- závěr 

 
Bylo hlasováno o programu jednání kontrolního výboru: 
Pro: 6                 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. Ing Rada informoval o jednání s předsedou komise pro bezpečnost ÚMO P2-Slovany 
ohledně plánované kontroly heren v obvodu MO P2-Slovany. Kontrola proběhne dne 
25.11.2016 od 23hodin, za KV se zúčastní pp. Apolín a Kvit. Členové kontrolní 
skupiny se sejdou u budovy ÚMO P2. 
 

3. Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 6.9. 2016 do 21.11. 2016 
-KV schválil návrh usnesení „Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 6.9. 2016 
do 21.11. 2016“ 
 Hlasování : 

             Pro: 6                 Proti: 0                         Zdržel se: 0 
 
 

4. Proběhla kontrola dětských hřišť a pískovišť v MO Plzeň 2-Slovany dle přidělených 
lokalit. Členové KV předložili protokoly o provedených kontrolních šetřeních. Na 
většině míst nebyly zjištěné závady, drobné nedostatky budou řešeny s konkrétními 
pracovníky ÚMO P2, kteří mají dětská hřiště a pískoviště na starosti. 
Kontrolní zjištění jsou zaznamenána v protokolech č.18 -20/2016; 22-36/2016 a 
protokoly jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 
Kontrolní zjištění nebyla dodána od členů KV p.Fišera a pí Litomerické. Vyzýváme 
tyto členy k dodání protokolů do 30.11.2016. 
 

5. Proběhla kontrola pořádku v oblasti Petrohradu na základě požadavku zastupitele  
Ing. Domanického.  
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RSDr. Ing. Kvit doložil protokol č.21/2016, ve kterém uvádí, že v jím kontrolované 
oblasti / Koterovská-Slovanská-Jiráskovo nám.-Nádražní ul./ nebyly zjištěny žádné 
zásadní nedostatky. 
MUDr. Chomát konstatoval, že neshledal žádné nedostatky/oblast Koterovská-
Lobezská-Jiráskovo nám.-Nádražní ul./, pouze na křižovatce ulic Barandova x 
Úslavská a Barandova x Božkovská bývá kolem odpadových nádob nepořádek /staré 
matrace, nábytek apod./ Kontrolní zjištění je zaznamenáno v protokolu č. 37/2016. 
Lokalita bude i nadále sledována. 
 
 

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

7. Nové úkoly 
 

- KV navrhl provést kontrolu investiční akce „Výstavba komunikace Na Výsluní“. 
Předseda KV Ing. Rada požádá na řádné schůzi ZMO P2 v prosinci o souhlas. Pokud 
zastupitelstvo kontrolu odsouhlasí, bude kontrola zahájena v lednu 2017 a závěrečná 
zpráva bude předložena na jednání ZMO P2 v červnu 2017. Do užší pracovní skupiny 
byli navrženi: Ing.Rada, Bc. Apolín, Ing.Čechová, p. Králová. 
Hlasování : 

            Pro: 6                 Proti: 0                         Zdržel se: 0 
 

- KV schválil plán činnosti na rok 2017 – viz usnesení č.3/2016 
 

- Na příští jednání KV pozvat velitelku obvodního oddělení MP k projednání zvýšení 
bezpečnosti života v obvodu /psi, přestupky, bezdomovci/ 
 
 

C) Připomínky a náměty 
Nebyly vzneseny 
 
D) Přijatá usnesení  
Usnesení č.3/2016 
 
E) Různé 
Příští jednání KV se bude konat dne  19.12. 2016 od 15 hodin v zasedací místnosti 101. 
                                                               
 
 
            

                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                         Ing. Bohuslav Rada                                             
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Usnesení KV ZMO Plzeň 2-Slovany č. 3/2016 ze dne 21.11. 2016 
 

Návrh 

plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2017 

 

Stanovení termínů a místa jednání KV na rok 2017: 
16.1. 2017; 20.2.2017; 13.3.2017; 10.4.2017; 15.5.2017; 12.6.2017; 4.9.2017; 16.10.2017; 
20.11.2017; 18.12.2017. 
Jednání bude zahájeno vždy v 15 hodin v místnosti č. 101. 
 

Plán činnosti: 

 

A. Stálé úkoly 
- Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva a Rady MO Plzeň 2-Slovany 
- Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a ÚMO Plzeň 2-Slovany 
- Plnění konkrétních úkolů uložených Zastupitelstvem MO Plzeň 2-Slovany 

 
B. Nové úkoly 

Leden 
-      Kontrola umístění  a dodání nádob s posypovým materiálem 
-      Kontrola zimní údržby komunikací a chodníků 
-      Seznámení s investičními akcemi MO Plzeň 2-Slovany na rok 2017 
-      Zahájení kontroly investiční akce „Výstavba komunikace Na Výsluní“ 
-      Program provádění kontrol herních prvků a pískovišť ve vnitroblocích 

 
Únor – březen 
- Kontrola zimní údržby komunikací a chodníků 
- Kontrola umístění a dodání nádob s posypovým materiálem 
- Kontrola podaných a vyřízených stížností na ÚMO Plzeň 2-Slovany za rok 2016 
- Kontrola autovraků 
 
Duben – květen 
- Kontrola jarního úklidu 
- Kontrola stanovišť velkokapacitních kontejnerů 
- Kontrola stanovišť na separovaný odpad 
 
Červen 
- Kontrola průběhu prací na vybraných investičních akcích 
- Vyhodnocení kontroly investiční akce „Výstavba komunikace Na Výsluní“ 
 
Září – říjen   
- Kontrola pískovišť a hracích prvků ve vnitroblocích 
- Kontrola údržby zeleně 
- Kontrola heren v obvodu 

            
            Listopad – prosinec   

- Kontrola vybraných dokončených investičních akcí 
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- Kontrola dodání a umístění nádob s posypovým materiálem 
- Kontrola zimní údržby komunikací a chodníků 

 
 

 
Hlasování o znění usnesení: 
Pro: 6                  Proti: 0                         Zdržel se: 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


