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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 3. 9. 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 
- splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2-Slovany od 5. 6. 2018 do 3. 9. 2018 
- 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. Svoz probíhá 
pravidelně, jedná se o nekázeň obyvatel.  Po stávajících zkušenostech došel KV 
k závěru, že celý systém svozu odpadů by měl být přehodnocen. 
 

3. Kontrola úkolů z minulého KV: 
- Proběhla kontrola pískovišť a herních prvků ve vnitroblocích, byly předloženy zápisy 

o provedených kontrolách: 
- Zápis č. 5/18 /předložila p. Králová/ velký nepořádek v parčíku na konečné trolejbusu 

č.12, na Božkovském ostrově jsou cvičební prvky Fit park pokryty mechovým 
nánosem a mají olupující se lak; podnět předán OŽP a MaI 

- Zápis č. 6/18 / předložil RSDr. Ing. Kvit/ bez závad 
- Zápis č. 7,8,9/18 / předložil Ing. Rada/zjistil naplavený štěrk do pískoviště na DH 

Hradiště-loď; podnět předán OŽP 
Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 
 

4. Ing. Rada předložil členům KV k projednání materiál „Splněná a prodlužovaná 
usnesení ZMO P2 od 5. 6. 2018 do 3. 9. 2018“ 
 
K tomuto bodu bylo hlasováno takto: 
 
Pro: 8                                 Proti: 0                        Zdržel se: 0 
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C) Připomínky a náměty 
nejsou 
 
D) Přijatá usnesení  
nejsou 
 
 

E) Různé 
 
Předseda KV a místopředseda KV na posledním jednání KV poděkovali členům za    dobrou  
a aktivní spolupráci při prováděných kontrolách v MO Plzeň 2-Slovany a při nalézání řešení 
zjištěných nedostatků. 
                                                               
V Plzni dne 3. 9. 2018 

                                                                                                       
                                                                                                                                                                                  
                                                                                                            Ing. Bohuslav Rada                                                 
                                                                                                                  předseda KV 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


