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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 13. 2. 2019 

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

 

A) Program 

 
- zahájení 
- host - Ing. Jana Heřmanová, vedoucí odboru majetku a investic 
- 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 15:30 hodin v zasedací místnosti č. 321 

v budově ÚMO Plzeň 2 - Slovany.  
 

2. V úvodu jednání Ing. Jana Heřmanová, vedoucí MaI, seznámila členy kontrolního 
s okruhem činností odboru; zodpověděla dotazy členů KV, zejména ohledně 
revitalizace Jiráskova náměstí. 
 

3. 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. 7/19 /předložil Ing.Matějka/ nebyly zjištěny závady; 
• Zápis č. 8/19 / předložil Mgr.et Mgr. Duda / nebyly zjištěny závady ; 
• Zápis č. 9/19 / předložil Ing. Sokol/ byly zjištěny závady při kalamitní situaci ve dnech 

3.-4.2.2019 – hromady sněhu na zastávkách MHD, neprotažení chodníků Skladová, 
Jasmínová, Na Průtahu. Odbor OŽP ihned zajistil nápravu u úklidové firmy; 

• Zápis č. 10/19 /předložil Bc. Sequens / nebyly zjištěny závady; 
• Zápis č. 11;12;13/19 /předložil Ing. Statevský/ nebyly zjištěny závady; 
• Zápis č. 14/19 /předložil p. Uhrin/ nebyly zjištěny závady. 

 
 Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 
 

- Ing. Sokol zaslal všem členům KV  materiál OŽP „Operační plán zimní údržby MO 
Plzeň 2-Slovany“  a aktualizovaný formulář zápisu o kontrole. 
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- Ing. Sokol informoval členy KV o výsledku jednání s MP o dlouhodobě odstaveném 
vozidle v ul. Sladkovského 35/ RSDr. Ing. Kvit předal na minulém KV informaci o 
vozidle včetně fotodokumentace / . Vzhledem k tomu, že vozidlo parkovalo částečně 
na chodníku, MP mu nasadila tzv. botičku a vlastník se sám přihlásil a vozidlo odvezl. 
 

- Ing. Sokol informoval členy KV o průběhu a výsledku VŘ  organizovaného  úsekem 
OŽP (výběr dodavatele  na výměnu písku v pískovištích, pronájem mobilních kabin 
WC, kontroly a údržby prvků městského mobiliáře a vodního díla, vše v MO Plzeň 2-
Slovany), kterého se jako zástupce KV zúčastnil. 

 
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  
 

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

- Zajistit účast zástupce KV na výběrových řízeních zadávaných statutárním městem 
Plzeň, MO Plzeň 2 – Slovany.   
Provede: Ing. František Sokol, MBA 
Termín: průběžně 
 

- Zajistit pozvání zástupce obvodního oddělení MP na příští jednání KV 
Provede: Ing. František Sokol, MBA 
Termín: 13. 3. 2019 
 

- Provést kontrolu podaných a vyřízených stížností na ÚMO P2-Slovany za rok 2018 
Provede: Ing. František Sokol, MBA 
Termín: 13. 3. 2019 
 

D) Připomínky a náměty 
Nejsou. 

 
E) Přijatá usnesení 
      Nebyla přijata. 
 
 V Plzni dne  14. 2. 2019 
                                                                                                         
 
 

                                                                                                                                                                                                  
                                          Ing. František Sokol, MBA 
                          Předseda KV                                                                                        


