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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 9. 3. 2020 

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

 
- zahájení 
- plnění úkolů z minulého KV 
- projednání materiálu „Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 7. 1. 2020 do     

9. 3. 2020“ 
- projednání závěrečné zprávy z kontroly investiční akce „Zateplení budovy 51.MŠ, 

Částkova 6 v Plzni“, realizované v roce 2019 
- 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. 101 

v budově ÚMO Plzeň 2 - Slovany.  
 

2. 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. 6/20 / předložil Bc. Sequens / -provedena kontrola autovraků, pořádku v okolí 

stanovišť na separovaný odpad, úklidu komunikací a chodníků, rozmístění nádob na 
posypovou sůl, kontrola hracích prvků ve vnitroblocích a lesoparku Homolka - nebyly 
shledány závady; 

• Zápis č.  7/20 / předložil Mgr. Duda / provedena kontrola přistavení nádob na 
posypovou sůl - nebyly zjištěny závady; při kontrole dřevěných artefaktů u 25.ZŠ a 
20.ZŠ bylo zjištěno jejich značné opotřebení, bylo by vhodné zajistit odborné ošetření 
– bude předáno k vyřízení příslušnému odboru ÚMO P2; 

• Zápis č. 8/20 / předložil Ing. Sokol / provedena kontrola autovraků umístěných na 
parkovišti u likérky Božkov – odbor SSD obdržel avízo od předsedy KV již před 
dvěma měsíci, vraky odstraněny nebyly, naopak jeden zde přibyl. Bude podána 
opětovná žádost o odstranění  na odbor SSD a SVSmP. 

• Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 
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3. Na jednání KV byl předsedou kontrolního výboru přednesen návrh usnesení „Splněná 
a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 7. 1. 2020 do 9. 3. 2020“. 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: 8                                 Proti: 0                        Zdržel se: 0 
 

4. Předseda KV Ing. Sokol seznámil přítomné členy s průběhem kontroly investiční akce 
„Zateplení budovy 51.MŠ Částkova 51 v Plzni“ se zaměřením na účelnost 
vynaložených prostředků a bezpečnost práce na stavbě a předložil návrh zprávy pro 
ZMO P2-Slovany. 
O návrhu zprávy bylo hlasováno a bylo přijato usnesení KV ZMO P2-Slovany č. 
1/2020 – viz příloha č.1 tohoto zápisu. 
 

C) Nové a trvalé úkoly 

 
1. Věnovat pozornost dlouhodobě odstaveným vozidlům - autovrakům. 

Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně /v rámci kontrol svěřené lokality/ 
 

2. Kontrola pořádku v okolí stanovišť na separovaný odpad, komunální odpad a 
velkokapacitních kontejnerů. 
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně  
 

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

4. Kontrola provádění jarního úklidu a příprava zeleně na vegetační období. 
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
Termín: průběžně 
 

6.  Kontrola podaných a vyřízených stížností na ÚMO P2-Slovany za rok 2019 
Provede: Ing. František Sokol, MBA 
Termín: 15. 4. 2020 

 
 
 
D) Připomínky a náměty 

Na základě požadavku předsedy KV Ing. Sokola se členové KV dohodli na změně 
termínu konání KV v měsíci červnu. Z původního termínu 17. 6. 2020 se bude schůze 
konat 15. 6. 2020 ve stejném čase. 

 
 
E) Přijatá usnesení 

- Schválení textu návrhu usnesení pro ZMO P 2 „Splněná a prodlužovaná usnesení 
ZMO P2 od 7. 1. 2020 do 9.3.2020“.   
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- Usnesení č. 1/2020  - viz příloha č.1 tohoto zápisu - závěrečná zpráva o provedení 
kontroly vybrané investiční akce „Zateplení budovy 51.MŠ Částkova 6 v Plzni“ 

 
 

F)  Různé 
 
Příští jednání KV se bude konat dne 15. 4. 2020   od 15:30 hodin v zasedací místnosti 101. 
 
 
 
 V Plzni dne  11.3. 2020 
 
Zapsala: Jana Burianová 
Ověřil:  Ing. František Sokol, MBA                                                        
     

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příloha č.1 
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Usnesení KV ZMO Plzeň 2-Slovany č. 1/2020 ze dne 9.3.2020 
 
 
Kontrolní výbor ZMO P2-Slovany 
 

I. Bere na vědomí závěrečnou zprávu o provedení kontroly vybrané investiční akce 
„Zateplení budovy 51.MŠ Částkova 6 v Plzni“ se zaměřením na účelnost 
vynaložených prostředků a bezpečnost práce na stavbě.   

 
II. Schvaluje znění závěrečné zprávy.             

 
 

III. Ukládá předsedovi KV předložit písemnou závěrečnou zprávu o provedené kontrole 
na jednání ZMO Plzeň 2-Slovany konaném dne 31. 3 .2020. 

 
 
 
Hlasováno o znění usnesení: 
 
Pro: 7                                Proti: 0                          Zdržel se: 1                           


