Zápis
z jednání kontrolního výboru konaného dne 16.12.2020
Zúčastnili se členové KV: Ing. František Sokol MBA, RSDr. Ing. Karel Kvit, MUDr. Martin
Chomát, Ing. Miroslav Matějka , Mgr. et Mgr. Karel Duda, Ing. Michal Statevský, p. Ladislav
Uhrin
Omluven:, , Bc. Filip Sequens, p. Martin Složil
Neomluven: Host: A) Program
-

zahájení
plnění úkolů z minulého KV
projednání plánu činnosti KV ZMO P 2-Slovany na rok 2021
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. 001
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,
provádění údržby zeleně na konci vegetačního období, rozmístění nádob s posypovým
materiálem;
- Byly předloženy zápisy o provedených kontrolách:
• Zápis č. 46/20 / předložil MUDr.Chomát / - provedena kontrola rozmístění nádob na
posypový materiál - bez závad;
• Zápis č. 47/20 / předložil L.Uhrin/ - kontrola rozmístění nádob na posypovou sůl –
bez závad; při kontrole lokality bylo zjištěno dlouhodobě odstavené vozidlo na
parkovišti v ulici K Jezu – Ing. Sokol projedná na SSD;
• Zápis č. 48/20 / předložil Ing. Sokol / - předmět kontroly (závady): pořádek ve
vnitroblocích, stav účelových komunikací a parkovacích míst – zjištěny drobné
nepořádky – v termínu do 21.12.2020 budou dočištěny; kontrola rozmístění nádob na
posypový materiál – bez závad
• Zápis č. 49/20 /předložil Bc.Sequens/ - kontrola dlouhodobě odstavených vozidel,
pořádek v okolí stanovišť na separovaný a komunální odpad a velkokapacitních
kontejnerů - bez závad. Kontrola provádění údržby zeleně na konci vegetačního
období - bez závad;
• Zápis č. 50/20 /předložil Ing.Statevský/ - kontrola pořádku u stanovišť na separovaný
odpad, rozmístění nádob na posypový materiál – bez závad; kontrola dlouhodobě
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odstavených vozidel – Na Celchu – v řešení u SVSMP; ul. Ant.Hájka – předáno
k řešení SSD;
Zápis č. 51/20 /předložil Ing. Sokol/ - na základě podnětu občanů – dlouhodobě
odstavené vozidlo v Sušické ulici – v prostoru zastávky MHD – řešeno ve spolupráci s
MP;
Zápis č. 52/20 /předložil Mgr. Duda/ - kontrola autovraků, provádění údržby zeleně na
konci vegetačního období, kontrola pořádku u stanovišť na separovaný odpad – bez
závad; kontrola rozmístění a stavu nádob na posypový materiál – doplnit posypový
materiál na stanovišti K Češníkům x Na Bajnerce /předáno na OŽP/.
Obecně je nutné konstatovat, že v poslední době dochází k hromadění odpadu na
stanovištích separovaného odpadu mezi jednotlivými svozy. Poznatek předán na OŽP.
Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV.

3. Na jednání KV byl předsedou kontrolního výboru předložen návrh plánu činnosti KV
ZMO P2 na rok 2021.
Po krátké diskuzi a doplnění byl plán činnosti schválen a bylo přijato usnesení č.2/20.
Usnesení je nedílnou součástí zápisu – příloha č.1.
K návrhu usnesení č.2/20 bylo hlasováno takto:
Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se: 0

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 provádění zimní údržby komunikací a chodníků.
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality
Termín: průběžně
4. Trvalé úkoly – viz usnesení KV č.1/2019 ze dne 18.12.2019:
• Kontrola usnesení ZMO a RMO P 2-Slovany
• Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a ÚMO P 2-Slovany
• Plnění konkrétních úkolů uložených ZMO P 2-Slovany
5. Rozmístění a stav nádob na posypový materiál
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality
Termín: průběžně
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6. Kontrola plnění plánu investic hrazených z prostředků MO P2-Slovany za rok 2020.
Provede: Ing. Sokol
Termín: 18. 1. 2020
7. Kontrola smluv na provádění zimní údržby a úklidů komunikací v obvodu.
Provede: Ing. Sokol
Termín: 18. 1. 2020

D) Připomínky a náměty
Nebyly.
E) Přijatá usnesení
Bylo přijato usnesení č. 2/2020 „Plán činnosti Kontrolního výboru ZMO P 2-Slovany na
rok 2021“ – viz příloha č.1.
Příští jednání KV se bude konat v pondělí 18. 1. 2021 od 15:30 hodin v zasedací
místnosti 101.

V Plzni dne 18.12. 2020
Zapsala: Jana Burianová
Ověřil: Ing. František Sokol, MBA
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Příloha č. 1
Usnesení KV ZMO Plzeň 2-Slovany č. 2/2020 ze dne 16.12.2020
Plán činnosti Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2-Slovany na rok 2021
Stanovení termínů a místa jednání KV v roce 2021:
18.1.; 17.2.; 24.3.; 21.4.; 19.5.; 23.6.; 6.9.; 13.10.; 10.11.; 15.12.
Jednání bude zahájeno vždy v 15:30 hodin, místnost bude upřesněna v pozvánce.
A. Plnění trvalých úkolů
- Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva a Rady MO Plzeň 2-Slovany
- Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a ÚMO Plzeň 2-Slovany
- Plnění úkolů uložených Zastupitelstvem MO Plzeň 2-Slovany
- Kontrola dlouhodobě odstavených vozidel – autovraků v MO P 2-Slovany
B. Plnění termínově vymezených úkolů
Leden
- Kontrola dodání a stavu nádob s posypovým materiálem
- Kontrola provádění zimní údržby chodníků, komunikací a veřejných prostranství
- Kontrola smluv na zimní údržbu a úklid komunikací obvodu
Únor – březen
- Kontrola zimní údržby chodníků, komunikací a veřejných prostranství
- Kontrola nádob s posypovým materiálem
- Seznámení s investičními akcemi MO Plzeň 2-Slovany na rok 2021
- Kontrola podaných a vyřízených stížností na ÚMO Plzeň 2-Slovany za rok 2020
Duben – květen
- Kontrola jarního úklidu
- Kontrola přípravy zeleně na vegetační období /jarní výhraby/
- Kontrola smluv na údržbu zeleně, úklid chodníků, komunikací a veřejných
prostranství obvodu
Červen - srpen
- Kontrola údržby zeleně, úklidu chodníků, komunikací a veřejných prostranství
- Kontrola pískovišť a hracích prvků ve vnitroblocích
Září – říjen
- Kontrola údržby zeleně, úklidu chodníků, komunikací a veřejných prostranství
- Kontrola stanovišť velkokapacitních kontejnerů, stanovišť na komunální a
separovaný odpad
Listopad – prosinec
- Kontrola údržby zeleně na konci vegetačního období
- Kontrola dodání a umístění nádob s posypovým materiálem
- Kontrola provádění zimní údržby chodníků, komunikací a veřejných prostranství
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