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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 12. 6. 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, MUDr. Martin Chomát 
Omluven:  
 
Program 

- zahájení 
- kontrola úkolů z minulého KV 
- splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2-Slovany 
- schválení textu závěrečné zprávy z kontroly investiční akce „Výstavba komunikace 

Na Výsluní“ realizované v roce 2016 
- 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. K trvalému úkolu ke kontrole sekání trávy a úklidu, neobdržel v minulém měsíci 
kontrolní výbor žádné podněty. Úkol trvá i nadále. 
 

3. Proběhlo strojové čistění vybraných ulic. Na některých místech řidiči nerespektovali 
zákaz stání. Projednat s OŽP, zajistí Ing. Rada. Dle sdělení členů KV byly zákazy 
stání vystaveny velmi brzy  před realizací. Ideálně 5-7 dní předem. 

 
4. Ing. Rada informoval členy KV o výsledku podnětu paní Mgr. Rutové ohledně 

zajištění občerstvení v KDŠ v průběhu konání akce „Setkání důchodců“. Na základě 
interpelace KV došlo k zlepšení situace a na setkání bylo občerstvení podáváno. 
 

5. Ing. Rada předložil členům KV seznam a přehled splněných a prodlužovaných 
usnesení ZMO2. K tomuto bodu bylo hlasováno takto : 
 
Pro: 9                                 Proti: 0                        Zdržel se: 0 
 

6. Ing. Rada rozeslal předem všem členům KV text závěrečné zprávy provedené kontroly 
investiční akce „Výstavba komunikace Na Výsluní“ realizované v roce 2016, kterou 
vypracovala užší komise KV a požádal o případné připomínky k textu před 
zveřejněním. 
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K tomuto bodu bylo hlasováno takto : 
 
Pro: 7                               Proti: 1                         Zdržel se: 1 
 

 
 

7. Nové  a trvalé úkoly 
 

- Kontrola 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 
rekonstrukce komunikace „Ve Višňovce“ 
Provede: Ing. Karel Kvit 
Termín: 7. 7. 2017 v 10 hodin 
 
 

C) Připomínky a náměty 
Poslat pozvánku na vyhodnocení architektonické soutěže Jiráskovo náměstí. 
Zajistí Ing. Rada. 
 
 
D) Přijatá usnesení  
Nebyla přijata 
 
 
E) Různé 
 
Příští jednání KV se bude konat dne 4. 9. 2017 od 15 hodin v zasedací místnosti 101. 
                                                               
 
V Plzni dne 12. 6. 2017 
                                                                                    
                                                                                                            

                                                                                                
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                Ing. Bohuslav Rada                                                               
                                                                                                       Předseda KV 
 
 


