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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 15. 5. 2017 

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

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

 
Bylo hlasováno o programu jednání kontrolního výboru: 
Pro: 8                 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 průběhu strojového čištění ulic. 
Na minulém jednání 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“. Na základě proběhlé 
diskuze s vedením úřadu se pronajímatel restaurace zavázal, že bude zajišťovat 
občerstvení při pořádání těchto akcí. 
 

4. Ing Rada seznámil členy KV s výsledkem jeho jednání ohledně objasnění likvidace 
autovraků s ředitelem SVSMP, kterého se zúčastnila také tajemnice úřadu 

      Ing. Mullerová. 
V rámci nalezení vhodného způsobu odstranění autovraků z komunikací byl přijat 
návrh na vytvoření dopisu, ve kterém by bylo majitelům autovraků oznámeno, že 
úřady městských obvodů zajistí odtažení a ekologickou likvidaci na vlastní náklady, 
majitel vozidla by pouze písemně potvrdil, že s takovýmto řešením souhlasí.  
 

5. Na dnešním jednání užší komise pro kontrolu investiční akce komunikace „Na 
Výsluní“ bude projednáno znění závěrečné zprávy. Tato zpráva bude zaslána všem 
členům KV k připomínkování, konečné znění bude odsouhlaseno na příštím jednání 
KV. 
 

6. Bylo projednáno plnění úkolů dle schváleného plánu činnosti KV.  
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7. Průběžně probíhala kontrola provádění jarního úklidu, kontrola autovraků 
 

8. 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 

- Kontrola stanovišť nádob na separovaný odpad, zejména úklid v okolí nádob 
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně 

- Účast člena kontrolního výboru na výběrovém řízení pro výběr dodavatele na akci 
komunikace „Na Výsluní“ 
Provede: Ing. Bohuslav Rada 
Termín: 2.6.2017 v 10 hodin 

- Účast člena kontrolního výboru na výběrovém řízení pro výběr dodavatele na akci 
rekonstrukce komunikace „Ve Višňovce“ 
Provede: Ing. Jindřich Blažek 
Termín: 28.6.2017 ve 14 hodin 
 
 

C) Připomínky a náměty 
Nebyly vzneseny 

 
 
D) Přijatá usnesení  
Nebyla přijata 
 
 
 
E) Různé 
 
Příští jednání KV se bude konat dne 12. 6. 2017 od 15 hodin v zasedací místnosti 101. 
                                                               
 
 

                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                         Ing. Bohuslav Rada                                                               
 
 
 


