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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 15. 5. 2019 

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

 
- zahájení 
- host - Ing. Lenka Klečková, vedoucí OŽP 
- plnění úkolů z minulého KV 
- splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P 2-Slovany 
- 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. Klečková informovala členy kontrolního výboru o aktuálních 
změnách v provádění sečí trávy, o způsobech a cenách závlah zeleně, o obnovách 
poškozených trávníků, o údržbě pískovišť. Dále vedoucí OŽP zodpověděla dotazy 
členů KV.  
 

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. 20/19 / předložil Ing. Sokol / - vyhořelý kontejner na sběr KO na Božkovském 
náměstí – po oznámení na OŽP proběhl úklid zbytků po požáru a byl přistaven nový 
kontejner; 

• Zápis č. 21/19 / předložil p. Složil / ve dvoře ve Sladkovského ulici 68 u Hospicu stojí 
zaparkovaný autovrak – oznámeno odboru SSD, řízení o odstranění probíhá; 

• Zápis č. 22/19 / předložil Ing. Matějka /kontrola jarního úklidu v ulici V Zahradách – 
bez závad; kontrola stanoviště na separovaný odpad na rohu ulic V Zahradách x 
Společná – až na drobné nedostatky vše v pořádku. 
 
 Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 
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- Ing. Sokol informoval členy KV o zjištěních ohledně pokácení 74 stromů v oblasti ulic 
Rychtaříkova, Neumannova, Čapkovo náměstí. Stromy byly pokáceny v důsledku 
rekonstrukce vodovodu a plynovodu a posléze komunikací , byla provedena náhradní 
výsadba a to v počtu 104 stromů. 

- In. Sokol informoval členy KV o řešení podnětu občana Blažka ohledně dočasného 
umístění cirkusu JO-JOO v lokalitě U Ježíška. Bylo zjištěno, že společnost má 
všechna povolení v pořádku a po opuštění lokality provede v termínu do 30.5.2019 
úklid společnost Zpč.komunální služby, která uzavřela s cirkusem JO-JOO smlouvu o 
provedení úklidu. 
 

- Na jednání KV byl předsedou kontrolního výboru přednesen návrh usnesení „Splněná 
a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 14. 3. 2019 do 15.5.2019“. 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: 7                                 Proti: 0                        Zdržel se: 0 

 
 
C) Nové a trvalé úkoly 
 

- Kontrola údržby zeleně /seče 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, komunální odpad a 
velkokapacitních kontejnerů. 
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně  
 

- Kontrola pískovišť a hracích prvků ve vnitroblocích. 
- /Ing Sokol zašle členům KV seznam umístění pískovišť a hracích prvků/ 

Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality  
Termín: 19. 6. 2019 
 
 

D) Připomínky a náměty 
Nejsou. 

 
 
E) Přijatá usnesení 

Viz bod B). 
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F)  Různé 
 
Příští jednání KV se bude konat dne 19. 6. 2019 od 15:30 hodin v zasedací místnosti 101. 
 
 V Plzni dne  17. 5. 2019                                                                                                        
 

                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                  
                                          Ing. František Sokol, MBA 
                          Předseda KV                                                                                        


