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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 4. 9. 2017 

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

- zahájení 
- kontrola úkolů z minulého KV 
- splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2-Slovany od 13. 6. 2017 do 4. 9. 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. K trvalému úkolu ke kontrole sekání trávy a úklidu  neobdržel v minulém měsíci 
kontrolní výbor žádné podněty. Úkol trvá i nadále. 
 

3. Průběžně probíhá kontrola autovraků. Ing. Rada předložil členům KV materiály 
zpracované SVSMP /návrh dopisu a plné moci/, které by měly urychlit průběh 
rozhodování o odtahování autovraků. Materiál byl 4. 9. 2017 elektronicky zaslán 
členům KV. Členové KV zašlou připomínky nejpozději do pondělí 11. 9. 2017 do      
8 hodin. 
 

4. Členové kontrolního výboru předložili zápisy o provedených kontrolách: 
 

- Zápis č.15/17 /předložila Ing. Čechová/ - zjištění parkování autovraků v Zahradní ulici 
pod prodejnou Billa - bude předáno na SVSMP 

- Zápis č. 16/17 /předložil Ing. Rada / - zjištění parkování autovraku na Slovanské aleji 
– bude předáno na SVSMP 

- Zápis č. 17/17 /předložil Ing. Blažek / - cyklostezka u řeky Radbuzy má místy 
poničený povrch a kapacitně nestačí – hrozí střety chodců, běžců, cyklistů, atd. 
 
Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 
 

5. Ing. Rada informoval členy KV o výsledku výběrového řízení na úpravu vnitrobloku 
Koterovská. 
 

6. Ing. Rada předložil členům KV materiál  „Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2-
Slovany od 13. 6. 2017 do 4. 9. 2017“ 
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      K tomuto bodu bylo hlasováno takto : 
 
Pro: 6                                 Proti: 0                        Zdržel se: 0 
 

7. Ing. Rada informoval členy KV o průběhu projednání závěrečné zprávy provedené 
kontroly investiční akce „Výstavba komunikace Na Výsluní“ realizované v roce 2016 
na jednání ZMO P2 dne 20. 6. 2017.  Dle následného vyjádření odboru MaI, které se 
opírá o právní rozbor, nedošlo během řízení o povolení stavby k žádným pochybením 
ze strany odboru MaI. 
KV bere vyjádření na vědomí a považuje kontrolu za uzavřenou. 
 
K tomuto bodu bylo hlasováno takto : 
 
Pro: 6                               Proti: 0                         Zdržel se: 0 
 

8. Ing. Rada předložil členům KV materiály dokládající neefektivnost hospodaření 
v kulturním domě Šeříková. Na zářijovém jednání ZMO P2 bude zastupitelům 
předložena nová zpráva ohledně hospodaření KDŠ. Ing. Rada bude následně členy KV 
o průběhu jednání informovat. 
 

9. 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 

- Kontrola pískovišť a hracích prvků ve vnitroblocích. Na příští jednání KV připravit 
seznam lokalit umístění dětských pískovišť a hracích prvků. 
Provede: Ing. Rada 
Termín: 16. 10. 2017 

- Kontrola heren v obvodu – projednat s předsedou komise bezpečnosti a MP termín 
kontroly. Za KV předběžně účast přislíbil Ing. Blažek. 
Provede: Ing. Rada 
Termín: 16. 10. 2017 
 
 

C) Připomínky a náměty 
Ing. Čechová poukázala na volné pobíhání psů v prostoru Papírenského parku. Na příští 
jednání KV připraví podrobnější zprávu. 
 
 
D) Přijatá usnesení  
Nebyla přijata 
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E) Různé 
 
Příští jednání KV se bude konat dne 16. 10. 2017 od 15 hodin v zasedací místnosti 101. 
                                                               
 
V Plzni dne 5. 9. 2017 
                                                                                    
                                                                                                            

                                                                                                
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                Ing. Bohuslav Rada                                                               
                                                                                                       Předseda KV 
 
 


