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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 12. 2. 2020 

 

Přítomní členové KV: Ing. František Sokol, MBA, p. Ladislav Uhrin, Ing. Miroslav Matějka, 

Mgr. et Mgr. Karel Duda, RSDr. Ing. Karel Kvit,  

Omluven: MUDr. Martin Chomát, Bc. Filip Sequens, p. Martin Složil, Ing. Michal Statevský, 

Neomluven:  - 

Host: Ing. Jana Heřmanová, Bc. Marta Tománková, 

 

A) Program 

 

- zahájení 

- hosté – Ing. Jana Heřmanová, Bc. Marta Tománková, vedoucí a zástupkyně vedoucí 

odboru majetku a investic MO Plzeň 2 - Slovany 

- plnění úkolů z minulého KV 

- zadání nových úkolů 

- diskuse (různé) 

- závěr 

 

Bylo hlasováno o programu jednání kontrolního výboru: 

Pro:  5                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. Vedoucí odboru MaI, Ing. Jana Heřmanová, poděkovala za spolupráci, oznámila, že 

ke dni 29. 2. 2020 končí ve své funkci a představila svou zástupkyni, Bc. Martu 

Tománkovou. Paní Bc. Tománková spolu s Ing. Heřmanovou seznámily přítomné 

s Plánem investiční výstavby MO Plzeň 2 - Slovany na rok 2020 a zodpověděly 

doplňující dotazy ohledně Rekonstrukce technického zázemí na Božkovském ostrově 

(dokončení rozestavěné akce), OZ Bručná I - ulice U Stezky, Revitalizace sportovních 

ploch včetně parkovacího domu TJ Sokol V - Klášterní a plánované renovace 

dětských hřišť MO Plzeň 2 - Slovany. 

 

Dále proběhla debata členů o realizaci zelené střechy na bytovém domě v Krejčíkově 

ulici a projektu na zelenou střechu na budově ÚMO Plzeň 2 – Slovany. 

 

3. Plnění úkolů z minulého KV: 

- Proběhla kontrola úklidu komunikací a chodníků, pořádku v okolí stanovišť na 

separovaný odpad, komunální odpad a velkokapacitních kontejnerů, výskyt autovraků, 

rozmístění nádob na posypový materiál v obvodě;  

- Byly předloženy zápisy o provedených kontrolách: 

 Zápis č. 4/20 / předložil Ing. Sokol, MBA / - ve spolupráci s Bc. Hrudkou, OŽP MO 

Plzeň 2 - Slovany, provedena kontrola po noční vichřici (Sabine) 10. 2. v městských 

částech Božkov, Koterov, Bručná a v ulicích Plzeňská cesta, Kostincova a K Hrádku – 

nebyly shledány závady. V městské části Petrohrad zjištěny přeplněné popelnice – řeší 

společnost Čistá Plzeň. V ulici Guldenerova pod Táborskou zjištěny spadané větve na 

chodníku – podnět k okamžitému řešení předán OŽP.  
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 Zápis č.  5/20 / předložil Bc. Sequens / - provedena kontrola údržby zeleně, 

komunikací a chodníků, pořádku v okolí stanovišť separovaného a komunálního 

odpadu, po noční vichřici (Sabine) dne 10. 2. potřeba úklidu drobných větví a 

roztroušených odpadků, kontrola autovraků – další odstavené vozidlo nezjištěno, 

kontrola hracích a fitness prvků ve vnitroblocích – bez zjištěných závad, kontrola 

heren v obvodu – bez viditelných nedostatků, kontrola rozmístění nádob s posypovou 

solí a kontrola provádění zimní údržby – bez nedostatků. 

 

 Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 

 

 

C) Nové a trvalé úkoly 

 

1. Kontrola investiční akce „Zateplení budovy 51. MŠ, Částkova 6 v Plzni“.   

- Příprava návrhu zprávy pro ZMO 

Provede: členové užší komise KV; termín: 9. 3. 2020 

- Schválení návrhu zprávy a doporučení KV pro ZMO vzít zprávu na vědomí  

Provede: KV; termín: 9. 3. 2020  

- Předložení zprávy ZMO  

- Provede: Ing. Sokol, MBA, předseda KV; termín: 31. 3. 2020 

 

2. Věnovat pozornost dlouhodobě odstaveným vozidlům - autovrakům. 

Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

Termín: průběžně /v rámci kontrol svěřené lokality/ 

 

3. Kontrola pořádku v okolí stanovišť na separovaný odpad, komunální odpad   

a velkokapacitních kontejnerů. 

Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

Termín: průběžně  

 

4. Kontrola dodání a umístění nádob s posypovým materiálem. 

Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

Termín: průběžně 

 

5. Kontrola provádění zimní údržby. 

Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

Termín: průběžně 

 

 

D) Připomínky a náměty 

      Nejsou. 

 

 

E) Přijatá usnesení 

      Nejsou. 

 

F)  Různé 

 

Předseda KV informoval o své účasti únorovém zasedání Komise pro bezpečnost RMO  

Plzeň 2 - Slovany a diskusi na téma autovraky včetně zkušeností kolegů z ÚMO Plzeň 4 
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s jejich likvidací, na téma připravované nové legislativy (novela Zákona o provozu vozidel na 

pozemních komunikacích). Předseda KV dále informoval o otevírání obálek s nabídkami 

k výběrovým řízením Dokončení rozestavěné stavby Rekonstrukce technického zázemí na 

Božkovském ostrově a Grafické zpracování, tisk a distribuce informačního zpravodaje MO 

Plzeň 2 - Slovany, která proběhnou dne 17. 2. 2020 a kterých se za KV zúčastní. 

 

 

Příští jednání KV se bude konat dne 9. 3. 2020 od 15:30 hodin v zasedací místnosti 101. 

 

 

 

 V Plzni, dne 13. 2. 2020 

 

 

Zapsala: Ing. Drahomíra Bílková 

 

 

Ověřil:  Ing. František Sokol, MBA                                                        

     
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               


