Zápis
z jednání kontrolního výboru konaného dne 23. 11. 2015
Přítomní členové KV: Ing. Bohuslav Rada, p. Ladislav Uhrin, Mgr. Miloslava Rutová,
Ing. Radmila Čechová, p. Libuše Králová, p. Martin Vít, p. Kristýna Litomerická
Omluveni: RSDr. Ing. Karel Kvit, p.Petr Fišer
Neomluveni:
Host: Ing. Lenka Klečková, Ing. Václav Brousek
A)
-

Program
zahájení
kontrola úkolů z minulého KV
vytvoření plánu činnosti KV na rok 2016
stanovení termínů schůzí KV na rok 2016
zpráva o průběhu odvozu odpadu firmou Čistá Plzeň – Ing. Lenka Klečková
zpráva o investičních akcích probíhajících v roce 2015 – Ing. Václav Brousek
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 Ing. Bohuslav Rada zahájil jednání informací o kontrole
heren v MO P2-Slovany, která proběhla dne 6. 11. 2015 za účasti MP, PČR a členů
Komise bezpečnosti RMO P2 a členů KV. Nebyly shledány závady.
3. Byl předložen protokol o kontrole:
Protokol č. 38: p. Králová namátkovou kontrolou zjistila chybné označení ulice
Částkova na některých bytových domech. V některých případech je pod číslem
orientačním uvedena jiná ulice /např. Vodičkova, Nepomucká tř., atp./. Na základě
kontrolního zjištění bude Ing. Rada iniciovat na nejbližším jednání ZMO P2 zajištění
označení ulic v MO P2-Slovany.
Originály Protokolů z provedených kontrol jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky
KV.
4. Ing. Klečková, vedoucí odboru ŽP seznámila členy komise s formou spolupráce
s firmou Čistá Plzeň. Firma Čistá Plzeň má na starosti odvoz komunálního odpadu
/popelnice/, zpětný odběr /elektro/, velkokapacitní kontejnery, provoz sběrných dvorů,
kontejnery na tříděný odpad. OŽP zajišťuje kontrolní činnost v této oblasti a
shromažďuje připomínky k činnosti firmy Čistá Plzeň.
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Závady, které zjistí členové KV při kontrolách, budou i nadále konzultovat s odborem
ŽP.
Členové KV vznesli dotazy:
-v jakém termínu budou označeny všechny popelnice
- musí se občané při odvozu odpadu do sběrného dvora prokazovat OP
- zdali budou velkokapacitní kontejnery i nadále vyváženy 1x za 2 měsíce
5. Ing. Brousek, vedoucí odboru MaI, informoval členy výboru o investičních akcích
v roce 2015, o výši dotací, které byly poskytnuty a o výši proinvestovaných financí
úřadem MO P2-Slovany.
6. Nové úkoly
-

Kontrola údržby komunikací a chodníků
Provede: všichni členové výboru
Termín: průběžně

7. Kontrola splněných a prodlužovaných usnesení ZMO P2 od 10. 9. 2015 do
18. 11. 2015
-byl odsouhlasen návrh usnesení Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 10. 9.
2015 do 18. 11. 2015
Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

C) Připomínky a náměty
Nebyly vzneseny
D) Přijatá usnesení
Usnesení č. 4/2015 – viz příloha
Usnesení č. 5/2015 – viz příloha
E) Různé
Příští jednání KV se bude konat dne 14. 12. 2015 od 15 hodin v zasedací místnosti 101.

Ing. Bohuslav Rada
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Usnesení č. 4/2015

Návrh
plánu činnosti jednání kontrolního výboru na rok 2016
Stanovení termínů a místa jednání KV na rok 2016:
11.1. 2016; 15.2.2016; 21.3.2016; 18.4.2016; 23.5.2016; 27.6.2016; 5.9.2016; 17.10.2016;
21.11.2016; 19.12.2016.
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 2016
Únor – březen
- Kontrola zimní údržby komunikací a chodníků
- Kontrola umístění a dodání nádob s posypovým materiálem
- Kontrola vylepování plakátů bez povolení
- Kontrola podaných a vyřízených stížností na ÚMO Plzeň 2-Slovany za rok 2015
- Kontrola autovraků
Duben – květen
- Kontrola jarního úklidu
- Kontrola stanovišť velkokapacitních kontejnerů
- Kontrola stanovišť na separovaný odpad
Červen
- Kontrola průběhu prací na vybraných investičních akcích
Září – říjen
- Kontrola pískovišť a hracích prvků v MŠ a vnitroblocích
- Kontrola údržby zeleně
- Kontrola heren v obvodu
Listopad – prosinec
- Kontrola vybraných dokončených investičních akcí
- Kontrola dodání a umístění nádob s posypovým materiálem
- Kontrola zimní údržby komunikací a chodníků
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Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

Usnesení č. 5/2015

Návrh
na jmenování místopředsedy KV
Členy KV byl navržen na funkci místopředsedy RSDr. Ing. Karel Kvit, který návrh
přijal. Návrh bude předložen ke schválení na jednání ZMO P2 dne 1.12.2015.

Hlasování:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0
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