
1 
 

Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 14. 5. 2018 

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

- zahájení 
- kontrola úkolů z minulého KV 
- projednání návrhu závěrečné zprávy z kontroly investiční akce „ŠSP“ 
- 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. Členové kontrolního výboru konstatovali, že i přes rozmístění odpadových nádob na 
bio odpad přetrvává nepořádek na stanovištích separovaného odpadu. V tomto ročním 
období nastává přetlak bioodpadu nad objemem nádob na odpad. Vlastníci 
nemovitostí mají možnost si objednat vlastní nádobu na bioodpad u společnosti Čistá 
Plzeň. 
 

3. RSDr. Ing. Kvit upozornil na stanoviště bezdomovce na rohu ulic Polní x Kaštanová.  
            Ing. Rada požádá o spolupráci MP. 
 

4. Ing. Čechová předložila zápis č.4/2018 z kontroly dětských hřišť – nebyly shledány 
závady. Originál zápisu je uložen v kanceláři zapisovatelky.  
 

5. Členy KV byl projednán návrh závěrečné zprávy z kontroly investiční akce „ŠSP“. 
Ing. Rada zašle členům KV materiál k prostudování. Na příštím jednání KV bude 
zpráva odsouhlasena. 
 

6. Nové a trvalé úkoly 
- Kontrola stanovišť nádob na separovaný odpad, zejména úklid v okolí nádob; 

Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně 

- Kontrola přistavování velkokapacitních kontejnerů;  
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně 
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C) Připomínky a náměty 
Ing. Čechová informovala členy KV o studii zástavby stávajícího areálu garáží v Habrové 
ulici. Ing. Rada zjistí, zdali se jedná o výhledovou studii nebo již probíhá realizační fáze. 
 
D) Přijatá usnesení  
Nebyla přijata. 
 
 

E) Různé 
 
Příští jednání KV se bude konat dne 4. 6. 2018 od 15 hodin v zasedací místnosti 101. 
                                                               
V Plzni dne 15. 5. 2018 

                                                                                                       
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                            Ing. Bohuslav Rada                                                 
                                                                                                                  předseda KV 
 

 


