Zápis
z jednání kontrolního výboru konaného dne 20. 2. 2017
Přítomní členové KV: Ing. Bohuslav Rada, Bc. Miloslav Apolín, MUDr. Martin Chomát,
Ing. Radmila Čechová, RSDr. Ing. Karel Kvit, p. Libuše Králová, Ing. Jindřich Blažek, Ing.
Karel Hrubý
Omluven: p. Ladislav Uhrin
Host: Ing. Jana Heřmanová, vedoucí odboru MaI
Program
- Zahájení
- Seznámení s novými členy KV
- Host - Ing. J. Heřmanová – seznámení s investičním plánem MO P2 na rok 2017
- kontrola úkolů z minulého KV
- 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. V úvodu jednání KV přivítal Ing Rada nové členy KV, které schválilo ZMO P2 na
svém jednání dne 31. 1. 2017.
3. Předal slovo Ing. Heřmanové, vedoucí odboru MaI, která členy KV seznámila
s plánovanými investičními akcemi MO Plzeň 2-Slovany na rok 2017.
4. Ing. Rada informoval o přijetí vyhlášky města Plzně o likvidaci autovraků. Podněty
k odstranění bude přijímat a odtahy zajišťovat SVSMP. Po oznámení umístění
autovraku SVSMP zjistí majitele autovraku, zašle podnět na příslušný odbor SD, který
zahájí správní řízení s majitelem. Ten bude vyzván k odstranění vraku ve lhůtě 2
měsíců. Pokud tak neučiní, bude vozidlo odtaženo na sběrné parkoviště a pak po půl
roce bez odezvy majitele ekologicky zlikvidováno.
5. Ing. Rada předložil návrh na možnost účasti člena KV na investičních akcích již ve
fázi zadávací dokumentace. Tato možnost byla dána členům KV ke zvážení, bude
projednána na příští schůzi KV.
6. Bylo projednáno plnění úkolů dle schváleného plánu činnosti KV.
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7. Průběžně probíhá kontrola umístění nádob na posypový materiál, úklid a údržbu
komunikací a chodníků
-

Protokol č.1/17 /předložila Ing. Čechová/ - ve svěřené lokalitě jsou umístěny nádoby
na posypový materiál,
Protokol č. 2/17 /předložil p. Uhrin/ -, zimní údržba chodníků probíhala v pořádku
Protokol č. 3/17 /předložil Ing. Rada/ - ve svěřené lokalitě jsou umístěny nádoby na
posypový materiál
Protokol č.4/17 /předložil Ing. Rada/ - ve svěřené lokalitě nebyl prováděn úklid sněhu
z chodníků a komunikací
Protokol č.5/17 /předložil Ing. Rada/ - konstatován špatný stav komunikace Do
Zámostí
Protokoly, ve kterých jsou uvedeny závady budou předány příslušným odborům
k řešení.
Originály kontrolních protokolů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV.

8. Ing. Rada informoval o provedení kontroly evidence a vyřizování petic, které byly
zaevidovány na ÚMO P2-Slovany v roce 2016. Členové KV byli podrobně seznámeni
s obsahem stížností a jejich vyřízením.
9. Členové užší kontrolní komise investiční akce „Výstavba komunikace Na Výsluní“
přiblížili členům KV první poznatky z probíhající kontroly.
10. Nové úkoly
-

Kontrola údržby komunikací a chodníků
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality
Termín: průběžně
Kontrola umístění a dodání nádob s posypovým materiálem
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality
Termín: průběžně
Rozeslat všem členům KV aktualizovanou tabulku svěřených lokalit
Provede: Ing. Rada
Termín: 13. 3. 2017
Zajistit spis jedné připravované investiční akce – pro představu, jaké úkony by
zahrnovala účast člena KV při posuzování investiční akce.
Provede: Ing. Rada
Termín: 13. 3. 2017

C) Připomínky a náměty
- Ing. Čechová otevřela diskusi ohledně smogové situace v Plzni, na příštím jednání KV
budou podány podrobnější informace ohledně umístění měřících stanic ve městě
a naměřených nadlimitních hodnot znečištěného ovzduší během letošní zimy.
D) Přijatá usnesení
Nebyla přijata

2

E) Různé
Příští jednání KV se bude konat dne 13. 3. 2017 od 15 hodin v zasedací místnosti 101.

Ing. Bohuslav Rada
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