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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 16.1. 2019 

 
Přítomní členové KV: Ing. František Sokol MBA, p. Ladislav Uhrin, MUDr. Martin Chomát, 
RSDr. Ing. Karel Kvit, Bc. Filip Sequens, p. Martin Složil, Ing. Michal Statevský, Ing. 
Miroslav Matějka, Mgr. et Mgr. Karel Duda 
 
Omluven:      - 
Neomluven:  - 
Host: Ing. Lenka Klečková, vedoucí odboru životního prostředí 
 

 

A) Program 

 
- zahájení 
- host - Ing. Klečková vedoucí odboru životního prostředí 
- splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 4. 9. 2018 do 16. 1. 2019 
- kontrola úkolů z minulého KV 
- zadání nových úkolů 
- diskuse (různé) 
- závěr 

 
Bylo hlasováno o programu jednání kontrolního výboru: 
Pro: 9                 Proti: 0                          Zdržel se: 0  
 
B) Projednávané  záležitosti 

 
1. Jednání kontrolního výboru bylo zahájeno v 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 101 

v budově ÚMO Plzeň 2 - Slovany.  
 

2. V úvodu jednání Ing. Lenka Klečková, vedoucí OŽP, seznámila členy kontrolního 
zejména s prováděním zimní údržby; zodpověděla dotazy členů KV. 
 

3. Na jednání KV byl předsedou kontrolního výboru přednesen návrh usnesení „Splněná 
a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 4.9. 2018 do 16.1. 2019“. Předsedou KV byly 
předloženy materiály dokládající splnění těch usnesení ZMO P2, která tak byla 
označena. Po krátké diskuzi bylo usnesení schváleno 
 
K tomuto bodu bylo hlasováno takto: 
 
Pro: 9                                 Proti: 0                        Zdržel se: 0 
 

4. Kontrola úkolů z minulého KV: 
- Proběhla kontrola zimní údržby komunikací a chodníků, kontrola umístění a dodání 

nádob s posypovým materiálem, byly předloženy zápisy o provedených kontrolách: 
• Zápis č. 1/19 /předložil p. Uhrin/ nebyly zjištěny závady; 
• Zápis č. 2/19 / předložil RSDr. Ing. Kvit/ nebyly zjištěny závady ; 
• Zápis č. 3/19 / předložil Ing. Sokol/ nebyly zjištěny závady; 
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• Zápis č. 4/19 /předložil Mgr. Duda/ nutné doplnění posypového materiálu – soli- do 
nádoby (podnět předán na OŽP, nádoba byla doplněna); 

• Zápis č. 5/19 /předložil p. Složil/ nebyly zjištěny závady; 
• Zápis č. 6/19 /předložil MUDr. Chomát/ v době kontroly nebyla na stanoveném místě 

nalezena nádoba na posypový materiál. Podnět předán na OŽP k zajištění nápravy. 
 
 Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 
 

- Ing. Sokol informoval členy KV o výsledku kontroly smluv na údržbu a úklid 
komunikací v obvodu, kterou provedl na základě pověření na minulém jednání KV. 
Konstatoval, že předložené smlouvy jsou provedeny velmi odborně, neshledal závady. 
 

- Členové KV věnují pozornost dlouhodobě odstaveným vozidlům – autovrakům. 
RSDr. Ing. Kvit předal informaci včetně fotodokumentace o dlouhodobě odstaveném 
vozidle v ul. Sladkovského 35.  
 

- Ing. Sokol zajistil pro všechny členy KV aktualizovaný seznam registrovaných 
autovraků na území MO Plzeň-2, Slovany. 
 

- Ing. Sokol se zúčastnil jako zástupce KV výběrového řízení - výběr dodavatele 
„PROVÁDĚNÍ PROVOZNÍCH ODBORNÝCH TECHNICKÝCH KONTROL NA DĚTSKÝCH HŘIŠTÍCH A 

PRVCÍCH NA ÚZEMÍ MO PLZEŇ 2-SLOVANY V OBDOBÍ 2.1.2019 -31.12.2022“,  které se skutečnilo 
dne 7.1.2019. 
 
 

C) Nové a trvalé úkoly 
 

- Kontrola zimní údržby komunikací a chodníků. 
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality – viz příloha zápisu 
Termín: průběžně  dle potřeby /aktuální klimatické situace/ 
 

- Kontrola umístění a dodání nádob s posypovým materiálem  
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně  
 

- Rozeslání materiálu „Operativní plán údržby“ všem členům KV 
Provede: Ing. František Sokol, MBA 
Termín: 24. 1. 2019 
 

- Věnovat pozornost dlouhodobě odstaveným vozidlům - autovrakům. 
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně /v rámci kontrol svěřené lokality/ 
 

- Zaslat nový formulář „Zápis o výsledku kontroly“ všem členům KV 
     Provede: Ing. František Sokol, MBA 
     Termín: 24. 1. 2019 
 
- Zajistit účast zástupce KV na výběrových řízeních zadávaných statutárním městem 

Plzeň, MO Plzeň 2 – Slovany.   
Provede: Ing. František Sokol, MBA 
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Termín: průběžně 
 

- Zajistit pozvání zástupce odboru majetku a investic na příští jednání KV 
Provede: Ing. František Sokol, MBA 
Termín: 13. 2. 2019 
 

- Podnět na odstranění osobního automobilu dlouhodobě stojícího před domem 
Sladkovského ul. 35 předat obvodnímu oddělení MP, neboť vozidlo stojí částečně na 
chodníku. Z odboru SSD byl na tento podnět sdělen názor, že vozidlo nenaplňuje 
znaky vraku, specifikované v §19 odst.2 písm. g) zákona č.13/1997 Sb. 

- Provede: Ing. František Sokol, MBA 
- Termín: 13. 2. 2019 

 
 

D) Připomínky a náměty 

 
Nejsou. 

 
E) Přijatá usnesení 
 
      Nebyla přijata. 
 
 

 

 

 
 
 V Plzni dne  17. 1. 2019 
                                                                                                         
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                                  
                                          Ing. František Sokol, MBA 
                          Předseda KV                                                

                                                                                                            


