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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 19. 12. 2016 

 
Přítomní členové KV: Ing. Bohuslav Rada, p. Ladislav Uhrin, Bc. Miloslav Apolín, 
MUDr. Martin Chomát, Ing. Radmila Čechová 
Omluven: RSDr. Ing. Karel Kvit, p. Petr Fišer, p. Libuše Králová 
Host: Ladislav Bečvář, zástupce velitele obvodního oddělení MP 

A) Program 
- zahájení 
- projednání zvýšení bezpečnosti života na Slovanech s velitelkou obvodního oddělení 

MP 
- kontrola úkolů z minulého KV 
- zadání nových úkolů 
- diskuse (různé) 
- závěr 

 
Bylo hlasováno o programu jednání kontrolního výboru: 
Pro: 5                 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. Host jednání KV, pan Ladislav Bečvář, zástupce velitele obvodního oddělení MP, 
seznámil členy výboru s vývojem bezpečnostní situace na Slovanech, instalaci 
kamerového systému v ulicích, přiblížil práci s bezdomovci a informoval o záměru 
rozšíření početního stavu zaměstnanců MP a dále o plánovém rozšíření prostor 
služebny na Slovanech. 
 

3. Bc. Apolín informoval o kontrole heren v obvodu MO P2-Slovany, která proběhla dne 
25. 11. 2016 od 23hodin, za KV se zúčastnil pp. Apolín a Kvit, dále se zúčastnili 
členové bezpečnostní komise MO Plzeň 2 a zástupci MP. Kontrolní skupina 
nezaznamenala žádné větší nedostatky. 
 

4. Ing. Rada informoval o průběhu zasedání ZMO P2-Slovany, na kterém byl usnesením 
č.78/2016 schválen plán činnosti KV na rok 2017 a byla schválena kontrola investiční 
akce „Výstavba komunikace Na Výsluní“. Členy užší kontrolní komise byli schváleni 
Ing. Rada, pí Libuše Králová, Bc. Miloslav Apolín, Ing. Radmila Čechová. 
 
Jednání užší kontrolní komise budou probíhat vždy po skončení jednání KV. 
 

5. Ing. Rada informoval o jednání mezi zástupci OŽP ÚMO P2 a firmou Čistá Plzeň 
ohledně nepořádku v okolí nádob na komunální odpad. Ze zkušeností firmy Čistá 
Plzeň vyplývá, že někteří majitelé nemovitostí mají objednané nedostačující nádoby 
na odpad a méně častý vývoz odpadu, než je potřeba. 
Členové KV budou i nadále sledovat provádění úklidu v okolí odpadových nádob. 
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6. Předseda KV sdělil informace ohledně zasedání ZMP, na kterém uskutečnil 
interpelace: 

• Ohledně odstraňování autovraků na Slovanech /centrálně bude odtah zajišťovat 
MMP; je připravována vyhláška/ 

• Ohledně parkování vozidel po ukončení stavby „Rezidence Koterovská“; zdali 
bude v kupní smlouvě na pozemek zakotvena možnost parkování pro veřejnost 

 
7. Členka KV Bc. Kristýna Litomerická MPA rezignovala na své členství ve výboru.  Na 

dalším jednání v lednu 2017 bude oznámeno jméno nového člena KV. 
 

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

9. Nové úkoly 
 

- Kontrola údržby komunikací a chodníků 
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně 

- Kontrola umístění a dodání nádob s posypovým materiálem 
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně 
 
 

C) Připomínky a náměty 
Nebyly vzneseny 
 
D) Přijatá usnesení  
Nebyla přijata 
 
E) Různé 
Předseda KV Ing. Rada poděkoval členům KV za jejich dosavadní práci a aktivní účast ve 
výboru a popřál hodně úspěchů v roce 2017. 
 
Příští jednání KV se bude konat dne 16. 1. 2017 od 15 hodin v zasedací místnosti 101. 
                                                               
 
 
            

                                                                                                                                           
                                                                                                         Ing. Bohuslav Rada                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 


