Členům Kontrolního výboru
Zastupitelstva MO Plzeň 1

V Plzni dne 29. dubna 2019

Zvu Vás tímto na zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva MO Plzeň 1,
které se uskuteční
v pondělí dne 6. května 2019 od 16.30 hod.
v budově Úřadu městského obvodu Plzeň 1, alej Svobody č. 60, Plzeň
v zasedací místnosti č. 216, II. patro
Program jednání:
Zahájení
Zvolení o věřitele zápisu
Projednání zprávy OŽPD o údržbě laviček a pískovišť
Odbor investiční – seznámení s návrhem plánu rozvoje a údržby dětských hřišť
a sportovišť v roce 2019
5. Přehled doručených stížností a petic
6. Různé, diskuze
7. Závěr
1.
2.
3.
4.

Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma
předseda Kontrolního výboru ZMO Plzeň 1

ZÁPIS
ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva městského obvodu Plzeň 1
konaného dne 6. 5. 2019 v zasedací místnosti č. 216, II. patro,
budovy ÚMO Plzeň 1, alej Svobody č. 60
Přítomni:

Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma, Zbyněk Šefčík, Mgr. Lukáš Nečas, Ing. Stanislav
Rauch, Jaroslav Stroukal, Hynek Krupka, MUDr. Lukáš Prajka, Ing. Jiří
Rezek, Ph.D.,

Omluven:

Kamil Mašek, Mgr. Magdaléna Daňková, JUDr. Martin Holý,

Hosté:
Program jednání:
8. Zahájení
9. Zvolení o věřitele zápisu
10. Projednání zprávy OŽPD o údržbě laviček a pískovišť
11. Odbor investiční – seznámení s návrhem plánu rozvoje a údržby dětských hřišť
a sportovišť v roce 2019
12. Přehled doručených stížností a petic
13. Různé, diskuze
14. Závěr
Zápis:
1. Úvod
Předseda KV ZMO Plzeň 1, přivítal členy KV. Předložil program jednání KV a sdělil členům
k bodu č. 4, že v současné době není schválen plán rozvoje a údržby dětských hřišť
a sportovišť, a proto navrhl tento bod neprojednávat. Předseda dal prostor k navržení dalších
změn programu. Protože žádné změny a ani návrhy nebyly navrženy, vyzval členy
ke schválení programu jednání, jak navrhl.
Hlasování:

pro všichni přítomní

2. Zvolení ověřovatele zápisu
Předseda navrhl Jaroslava Stroukala ověřovatelem zápisu.
Hlasování:

všichni přítomní pro

3. Projednání zprávy OŽPD o údržbě laviček a pískovišť
Předseda sdělil členům KV podstatu zpráv, které jsme obdrželi od OŽPD a dal prostor
pro dotazy. Vzhledem k tomu, že nebyly žádné dotazy, vyzval členy ke vzetí zprávy
na vědomí.
Všichni přítomní vzali zprávu na vědomí.

5. Přehled doručených stížností a petic
Členům KV bylo sděleno, že v současné době jsme neobdrželi žádnou petici a ani stížnost.
Všichni přítomní vzali zprávu na vědomí
6.; 7. Různé, diskuze a závěr
Dal prostor k námětům a dotazům.
Šefčík
- chtěl bych upozornit na nadměrný odpad, který se nachází v cípu parkoviště, směrem
k ul. U Velkého boleveckého rybníka ve směru od Ostende.
Krupka
- upozornil na bio skládku v blízkosti křižovatky ul. Kamenná a ul. Nad Berounkou,
lokalita B. H.
- dále na poškozenou stěnu přístřešku konečné zastávky MHD – Bílá Hora
Mgr. et Mgr. Šuma
- podněty prověříme a předáme příslušným institucím a úřadům, k dalšímu řešení
Vzhledem k tomu, že již nebyly podané žádné další náměty, předseda ukončil jednání
a rozloučil se s členy KV.

V Plzni dne 13. 5. 2019

Předseda KV: Mgr. et Mgr. Miroslav Šuma

Ověřovatel: Jaroslav Stroukal

Zapsal: Karel Szikszay

