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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 20.11. 2017 

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

- zahájení 
- kontrola úkolů z minulého KV 
- splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 5.9.2017 do 20.11.2017 
- projednání a schválení návrhu činnosti KV na rok 2018 
- zadání nových úkolů 
- diskuse (různé) 
- závěr 

 
Bylo hlasováno o programu jednání kontrolního výboru: 
Pro: 7                 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. Průběžně probíhá kontrola autovraků. Ing. Rada informoval o projednání situace na 
jednání ZMP - byl odsouhlasen 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.  
 

3. Předseda KV informoval členy výboru o průběhu jednání ohledně hospodaření KD 
Šeříková, které se uskutečnilo na poslední schůzi ZMO P2-Slovany. Probíhá příprava 
smluv na svěření provozu KDŠ do správy společnosti Obytná zóna Sylván. Záležitost 
bude projednána na jednání ZMO P2 dne 12.12.2017. 
 

4. Členové kontrolního výboru předložili zápisy o provedených kontrolách: 
- Zápis č.22/17 /předložila p.Králová/ kontrola dětských hřišť v určené lokalitě – nebyly 

nalezeny žádné závady; 
- Zápis č. 23/17 /předložil Ing. Kvit / kontrola dětských hřišť v určené lokalitě – nebyly 

nalezeny žádné závady  
- Zápis č. 24/17 /předložil p.Uhrin /  kontrola autovraků – v Úslavské ulici Opel Zafira; 

bude předáno na SVSMP 
- Zápis č. 25/17 / předložil p.Uhrin /  kontrola dětských hřišť v určené lokalitě –  v 

Táborské ulici před Církevní školou je poškozená lavička u šlapadel. 
- Zápis č. 26/17 /předložila Ing. Čechová / kontrola dětských hřišť v určené lokalitě – 

nebyly nalezeny žádné závady  
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- Zápis č. 27/17 / předložila Ing. Čechová /  kontrola dětských hřišť v určené lokalitě – 
nebyly nalezeny žádné závady  

- Zápis č. 28/17 / předložila Ing. Čechová /  kontrola dětských hřišť v určené lokalitě – 
nebyly nalezeny žádné závady  

- Zápis č. 29/17 / předložil Ing. Rada / kontrola dětských hřišť v určené lokalitě – 
nebyly nalezeny žádné závady  
Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 
 

5. Ing. Rada předložil členům KV k projednání materiál „Splněná a prodlužovaná 
usnesení ZMO P2 od 5.9.2017 do 20.11.2017“ 
K tomuto bodu bylo hlasováno takto : 
 
Pro: 7                                 Proti: 0                        Zdržel se: 0 
 

6. Na jednání KV byl schválen plán činnosti a termíny jednání KV v roce 2018 – viz 
Usnesení KV ZMO P2 č.1/2017.  
Členové KV odsouhlasili investiční akci, která se bude v roce 2018 kontrolovat – 
stavba „betonový skateboardový bazén ve ŠSP“. 
O výběru investiční akce bylo hlasováno takto: 
 
Pro: 7                                 Proti: 0                        Zdržel se: 0 
 

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 

- Kontrola heren v obvodu – za KV se zúčastní Ing. Rada a RSDr. Ing. Kvit . Na 
jednání s JUDr. Novákem dne 13. 11. 2017 byl stanoven termín kontroly na den 
1.12.2017 od 23 hodin. 
Provede: Ing. Rada, RSDr. Ing. Kvit 
Termín: 1. 12. 2017 
 

C) Připomínky a náměty 
Na jednání KV se rozvinula diskuse ohledně volného pobíhání psů v Papírenském parku. 
V minulých dnech zde byla umístěna cedule zakazující volné pobíhání psů, členové KV 
budou monitorovat, zdali nedochází k porušování nařízení. Městská policie požádána o 
spolupráci. Vyhláškou města Plzně jsou stanoveny oblasti, kde je možné nechat psy volně 
pobíhat. Vyhláška bude zaslána členům KV společně se zápisem z jednání KV. 
 
D) Přijatá usnesení  
Usnesení KV ZMO P2 č.1/2017. 
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E) Různé 
 
Příští jednání KV se bude konat dne 18. 12. 2017 od 15 hodin v zasedací místnosti 101. 
                                                               
V Plzni dne 21. 11. 2017 

                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                            Ing. Bohuslav Rada                                                 
                                                                                                                  předseda KV 
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Usnesení KV ZMO Plzeň 2-Slovany č. 1/2017 ze dne 20.11.2017 
 

Návrh 

plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2018 

 

Stanovení termínů a místa jednání KV na rok 2018: 
15.1. 2018; 12.2.2018; 12.3.2018; 16.4.2018; 14.5.2018; 4.6.2018; 3.9.2018; 8.10.2018; 
Jednání bude zahájeno vždy v 15 hodin v místnosti č. 101. 
 

Plán činnosti: 

 

A. Stálé úkoly 
- Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva a Rady MO Plzeň 2-Slovany 
- Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a ÚMO Plzeň 2-Slovany 
- Plnění konkrétních úkolů uložených Zastupitelstvem MO Plzeň 2-Slovany 

 
B. Nové úkoly 

Leden 
-      Kontrola umístění  a dodání nádob s posypovým materiálem 
-      Kontrola zimní údržby komunikací a chodníků 
-      Seznámení s investičními akcemi MO Plzeň 2-Slovany na rok 2018 
-      Zahájení kontroly investiční akce „Betonový skateboardový bazén ve ŠSP“ 

 
Únor – březen 
- Kontrola zimní údržby komunikací a chodníků 
- Kontrola umístění a dodání nádob s posypovým materiálem 
- Kontrola podaných a vyřízených stížností na ÚMO Plzeň 2-Slovany za rok 2017 
- Kontrola autovraků 
 
Duben – květen 
- Kontrola jarního úklidu 
- Kontrola stanovišť velkokapacitních kontejnerů 
- Kontrola stanovišť na separovaný odpad 
 
Červen 
- Kontrola průběhu prací na vybraných investičních akcích 
- Vyhodnocení provedené kontroly investiční akce „Betonový skateboardový bazén 

ve ŠSP“ 
 
Září – říjen   
- Kontrola pískovišť a hracích prvků ve vnitroblocích 
- Kontrola údržby zeleně 
- Vyhodnocení činnosti KV za uplynulé funkční období            

 
Hlasování o znění usnesení: 
Pro: 7                                 Proti: 0                                       Zdržel se: 0 
 
 
 


