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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 17. 4. 2019 

 
Přítomní členové KV: Ing. František Sokol MBA, p. Ladislav Uhrin,  Bc. Filip Sequens, Ing. 
Miroslav Matějka, Ing. Michal Statevský, p. Martin Složil, Mgr. et Mgr. Karel Duda 
 
Omluven:  RSDr. Ing. Karel Kvit, MUDr. Martin Chomát 
Neomluven:  - 
Host: - 
 
A) Program 

 
- zahájení 
- plnění úkolů z minulého KV 
- zadání nových úkolů 
- diskuse (různé) 
- závěr 

 
Bylo hlasováno o programu jednání kontrolního výboru: 
Pro: 7                 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. Sokol informoval členy kontrolního výboru o aktualizované 
databázi autovraků, kterou má k dispozici. Pokud budou mít členové podnět 
k odstranění vozidla jevícího znaky autovraku, osloví předsedu KV, který ověří 
v databázi, zdali je již vozidlo takto evidováno. Pokud se bude jednat o nový nález, 
předseda KV podnikne další kroky potřebné k zařazení vozidla do seznamu autovraků.  
 

3. Plnění úkolů z minulého KV: 
- Proběhla kontrola jarního úklidu komunikací a chodníků; kontrola přípravy zeleně na 

vegetační období / výhraby trávníků /, byly předloženy zápisy o provedených 
kontrolách: 

• Zápis č. 18/19 / předložil Ing. Sokol / - kontrola jarního úklidu proběhla ve spolupráci 
s odborem OŽP –nebyly zjištěny závady; 

• Zápis č. 19/19 / Bc. Sequens / kontrola jarního úklidu - až na drobné nedostatky 
nebyly zjištěny závady; 
V obou případech bylo konstatováno, že zjištěné nedostatky budou odstraněny při 
blokovém čištění ulic.  
 
 Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 
 

- Ing. Sokol informoval členy KV o závěrech kontroly smluv na údržbu zeleně a smluv 
na údržbu, výsadbu a řez stromů, které má úřad uzavřen s dodavatelskými odbornými 
firmami. Formálně jsou smlouvy v pořádku, všechny byly schváleny na jednání RMO 
P2-Slovany. 
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C) Nové a trvalé úkoly 
 

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

- Kontrola přípravy zeleně na vegetační období /jarní výhraby a první seč trávníků/. 
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/ 
 

- Kontrola pořádku v okolí stanovišť na separovaný odpad. 
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně  
 

- Kontrola smluv na údržbu zeleně. 
- Na příštím jednání bude předána informace, zdali je ve smlouvách zakotvena varianta 

obnovy poškozeného trávníku /náhradní výsev/. 
Provede: Ing. František Sokol, MBA 
Termín: 15. 5. 2019 
 

- Náhradní výsadba stromů. 
- Při rekonstrukci ulice Rychtaříkova bylo pokáceno 36 javorů, předseda KV zjistí, 

zdali bude provedena náhradní výsadba stromů v této lokalitě. 
Provede: Ing. František Sokol, MBA 
Termín: 15. 5. 2019 
 

D) Připomínky a náměty 
Nejsou. 

 
E) Přijatá usnesení 

Nebyla přijata. 
 

F) Různé 
 
Příští jednání KV se bude konat dne 15. 5. 2019 od 15:30 hodin v zasedací místnosti 001. 
 
 V Plzni dne  18. 4. 2019                                                                                                        
 

                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                  
                                          Ing. František Sokol, MBA 
                          Předseda KV                                                                                        


