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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 10. 4. 2017 

 
Přítomní členové KV: Ing. Bohuslav Rada, Bc. Miloslav Apolín, MUDr. Martin Chomát, 
Ing. Radmila Čechová, p. Ladislav Uhrin, p. Libuše Králová, Ing. Jindřich Blažek, Ing. Karel 
Hrubý, RSDr. Ing. Karel Kvit 
Omluven:  
 
Program 

- zahájení 
- 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. Ing. Rada informoval členy KV o podnětech od občanů  týkajících se chodníků a 
komunikací v MO P2-Slovany. 
 
Členové KV určili komunikace, kde by mělo proběhnout strojové čištění – ulice 
Božkovská, Rubešova, Sladkovského, Plzenecká, U Světovaru, Sladovnická, 
Velenická, U Ježíška, Květná.  
 
 

3. Ing. Rada informoval členy KV o řešení podnětu pan Mgr. Rutové ohledně zajištění 
občerstvení v KDŠ v průběhu konání akce „Setkání důchodců“. Pokud pronajímatel 
restaurace nezajistí při této akci občerstvení, ÚMO organizačně zajistí na své náklady. 
 

4. Ing Rada seznámil členy KV s ekonomikou provozu KDŠ. Po proběhlé diskusi 
navrhují členové KV vyčkat na závěrečnou zprávu vedení ÚMO P2-Slovany v září 
2017 a pak detailně zjistit, proč vzniká každoroční nárůst ztrát při provozu KDŠ. 
 
 

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

6. Průběžně probíhala kontrola provádění jarního úklidu, kontrola autovraků 
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- Zápis č.12/17 /předložil RSDr. Ing. Kvit / - kontrola pořádku v oblasti Petrohradu – 
není dokončený jarní úklid, ucpané odpadní kanály, v některých ulicích by mělo 
proběhnout strojové čištění – zápis předán na OŽP  

- Zápis č. 13/17 /předložil p. Uhrin / - zjištění parkování autovraků ve vnitrobloku 
Koterovská 118-120 – předáno na SVSMP 

- Zápis č. 14/17 /předložil Ing. Blažek / - zjištění parkování autovraku ve Sladové ul. – 
předáno na SVSMP 
Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 
 

7. Nové úkoly 
 

- Kontrola jarního úklidu 
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně 

- Kontrola stanovišť velkokapacitních kontejnerů 
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně 

- Objasnění průběhu řízení při likvidaci autovraků s ředitelem SVSMP 
Provede: Ing. Rada 
Termín: 15. 5. 2017 

- Kontrola ukončených výhrabů 
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně 
 
 

C) Připomínky a náměty 
Bc. Apolín vznesl dotaz ohledně provádění úklidu cyklostezek, zejména úseku park Homolka 
– Hradiště. Ing. Rada do příštího jednání KV prověří, kým je úklid cyklostezek zajišťován. 
 
 
D) Přijatá usnesení  
Nebyla přijata 
 
 
 
E) Různé 
 
Příští jednání KV se bude konat dne 15. 5. 2017 od 15 hodin v zasedací místnosti 101. 
                                                               
 
 

                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                         Ing. Bohuslav Rada                                                               
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