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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 12. 2. 2018 

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

- zahájení 
- kontrola úkolů z minulého KV 
- 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. Předseda Kontrolního výboru ZMO P2-Slovany informoval o jednání s ředitelem 
SVSMP Ing. Sterlym. SVSMP přišla s návrhem předání kompetencí v procesu 
odstraňování autovraků pod SVSMP. 28. 2. 2018 proběhne porada mezi SVSMP a 
jednotlivými městskými obvody. 
 

3.  Ing. Rada seznámil členy KV se stavem přípravy převzetí KDŠ pod správu 
společnosti Obytná zóna Sylván. 
 

4. Na jednání KV byla předložena zpráva ohledně vyřizování stížností a petic přijatých 
na ÚMO P2-Slovany v roce 2017. 
 

5. Členové kontrolního výboru předložili zápisy o provedených kontrolách: 
- Zápis č.2/18 /předložila p. Králová/ / kontrola parkování autovraku před lávkou u řeky 

mezi Koterovem a Božkovem; podnět předán SVSMP 
- Zápis č. 3/18 /předložila Ing.Čechová/ velký nepořádek u nádob na separovaný odpad 

v Papírnické ulici; podnět předán OŽP 
Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 
 

6. Nové a trvalé úkoly 
- Kontrola zimní údržby komunikací a chodníků. 

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 
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- Kontrola umístění nádob s posypovým materiálem  
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně 
 
 

C) Připomínky a náměty 
Nejsou. 
 
D) Přijatá usnesení  
Nebyla přijata. 
 
 

E) Různé 
 
Příští jednání KV se bude konat dne 12. 3. 2018 od 15 hodin v zasedací místnosti 101. 
                                                               
V Plzni dne 13. 2. 2018 

                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                            Ing. Bohuslav Rada                                                 
                                                                                                                  předseda KV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


