Zápis
z jednání kontrolního výboru konaného dne 13. 3. 2017
Přítomní členové KV: Ing. Bohuslav Rada, Bc. Miloslav Apolín, MUDr. Martin Chomát,
Ing. Radmila Čechová, p. Ladislav Uhrin, p. Libuše Králová, Ing. Jindřich Blažek, Ing. Karel
Hrubý
Omluven: RSDr. Ing. Karel Kvit
Program
- zahájení
- splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2-Slovany
- 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. Ing. Rada projednal se členy KV návrh na možnost účasti člena KV na investičních
akcích již ve fázi zadávací dokumentace. Předseda KV na konkrétním příkladu
prezentoval povinnosti člena KV, který by byl členem týmu při přípravě a realizaci
investiční akce. Vzhledem k časové náročnosti takovéto účasti bylo členy KV
rozhodnuto a odsouhlaseno, že členové KV se budou i nadále zúčastňovat výběrových
řízení a dále budou pokračovat v detailní kontrole jedné investiční akce ročně.
Hlasování:
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

3. Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2-Slovany od 17. 1. 2017 do 13. 3. 2017
-KV schválil návrh usnesení „Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 17. 1.
2017 do 13. 3. 2017“
Hlasování :
Pro: 8

Proti: 0

Zdržel se: 0

4. Bylo projednáno plnění úkolů dle schváleného plánu činnosti KV.
5. Průběžně probíhala kontrola umístění nádob na posypový materiál, úklid a údržbu
komunikací a chodníků, kontrola autovraků
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-

Protokol č.6/17 /předložil Ing. Blažek/ - ve svěřené lokalitě byly umístěny nádoby na
posypový materiál,
Protokol č. 7/17 /předložil RSDr. Ing. Kvit / - zjištění parkování autovraku
v Božkovské ul. 40
Protokol č. 8/17 /předložil RSDr. Ing. Kvit / - zjištění parkování autovraku
v Božkovské ul. 36-38
Protokol č.9/17 /předložil Ing. Hrubý/ - ve svěřené lokalitě jsou nádoby na posypový
materiál již odvezeny, není proveden úklid chodníků a přilehlých trávníků
Protokol č. 10/17 /předložil Ing. Rada/ - při výroční schůzi Svazu důchodců odmítl
provozovatel restaurace zajistit občerstvení v sále, kde bylo přítomno více než 100
členů této organizace
Protokol č. 11/17 /předložil Ing. Rada/ - špatný stav komunikace Písecká – podnět
postoupen odborem SSD SVSMP k zajištění nápravy
Protokoly, ve kterých jsou uvedeny závady budou předány příslušným odborům
k řešení.
Originály kontrolních protokolů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV.

6. Nové úkoly
-

Kontrola jarního úklidu
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality
Termín: průběžně

C) Připomínky a náměty
Nebyly vzneseny

D) Přijatá usnesení
Nebyla přijata

E) Různé
Příští jednání KV se bude konat dne 10. 4. 2017 od 15 hodin v zasedací místnosti 101.

Ing. Bohuslav Rada
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