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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 16. 10. 2017 

 
Přítomní členové KV: Ing. Bohuslav Rada, Ing. Radmila Čechová, p. Ladislav Uhrin,       
Ing. Jindřich Blažek, Ing. Karel Hrubý, MUDr. Martin Chomát, RSDr. Ing. Karel Kvit,         
p. Libuše Králová 
Omluven: Bc. Miloslav Apolín 
 
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. 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 informoval o průběhu jednání na 
SVSMP , kterého se zúčastnili zástupci všech plzeňských MO. Byl dohodnut jednotný 
postup likvidace autovraků pro celou Plzeň. V současnosti se na území města nachází 
cca 300 potenciálních autovraků.  K odstranění vraků jsou vyzýváni majitelé těch aut, 
u kterých je možné majitele ztotožnit.  Probíhá výroba samolepek s výzvou 
k odstranění.  
 

4. Předseda KV informoval členy výboru o průběhu jednání ohledně hospodaření KD 
Šeříková, které se uskutečnilo na poslední schůzi ZMO P2-Slovany. Proběhla zde 
kritika nastavení podmínek pronájmu současnému nájemci, bude zpracována analýza 
svěření provozu KDŠ do správy společnosti Obytná zóna Sylván.  
 

5. Členové kontrolního výboru předložili zápisy o provedených kontrolách: 
- Zápis č.18/17 /předložila Ing. Čechová/ - volné pobíhání psů v papírenském parku. 

Návrh řešení – umístit ke vstupu do parku tabulku oznamující zákaz volného pobíhání 
psů. Ing. Rada projedná s vedoucí ŽP. 

- Zápis č. 19/17 /předložil Ing. Blažek / - přerostlé stromoví v oblasti bytového domu U 
Ježíška – bylo předáno na SVSMP –vykácení náletových dřevin bude provedeno do 
konce roku 2017. 

- Zápis č. 20/17 /předložil Ing. Blažek / - kontrola dětských hřišť v určené lokalitě – 
nebyly nalezeny žádné závady. 
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- Zápis č. 21/17 / předložil Ing. Hrubý / - kontrola dětských hřišť v určené lokalitě – 
nebyly nalezeny žádné závady.Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři 
zapisovatelky KV. 
 

6. 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. Členové KV obdrželi seznam 
lokalit. 
Provede: všichni  členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: 20. 11. 2017 

- Kontrola heren v obvodu – za KV předběžně účast přislíbil Ing. Blažek a RSDr. Ing. 
Kvit . Na jednání s JUDr. Novákem dne 13. 11. 2017 bude oznámen termín kontroly a 
určeny pravomoci členů kontrolní skupiny. 
Provede: Ing. Rada 
Termín: 20. 11. 2017 

- Příprava plánu činnosti KV na rok 2018, na příštím jednání KV předložit podněty ke 
kontrole. 
Provede: všichni  členové výboru  
Termín: 20. 11. 2017 
 

C) Připomínky a náměty 
P. Králová dne 16.10.2017 v ulici V Kamení zahlédla pracovníky na údržbu zeleně umisťovat 
biologicky rozložitelný odpad do příslušného kontejneru. Firma najatá úřadem by měla zajistit 
odvoz odpadu vznikajícího údržbou zeleně jiným způsobem.  Kontejnery na tříděný odpad 
jsou určeny pro potřeby obyvatel. Ing. Rada tuto skutečnost prověří na odboru ŽP. 
 
D) Přijatá usnesení  
Nebyla přijata 
 
E) Různé 
 
Příští jednání KV se bude konat dne 20. 11. 2017 od 15 hodin v zasedací místnosti 101. 
                                                               
V Plzni dne 18. 10. 2017 

                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                            Ing. Bohuslav Rada                                                 
                                                                                                                  předseda KV 


