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Z á p i s 
z jednání kontrolního výboru konaného dne 24.3.2021 

/formou video konference/ 
                                

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

Host: - 
 
A) Program 

 

- zahájení 
- plnění úkolů z minulého KV 
- projednání materiálu „Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 17.11.2020 do 

24.3.2021“ 
- 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 formou video konference, 
předseda KV vedl jednání ze zasedací místnosti č. 321 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 s posypovým materiálem; 

- Byly předloženy zápisy o provedených kontrolách: 
• Zápis č. 14/21 / předložil Ing. Sokol / - provedena kontrola rozmístění nádob na 

posypový materiál - bez závad /doplňující informace-nádoby budou odstraněny do 
31.3.2021/; provádění úklidu komunikací po zimě– po dohodě s OŽP bude zajištěn 
úklid parkovacích míst a účelových komunikací ve vnitroblocích; na základě podnětu 
občana formou aplikace PlzniTo byly uklizeny nánosy holubinců v průjezdu do VNB 
Strnadova x u Jalty; 

• Zápis č. 15/21 / předložil Ing. Sokol/ - na základě podnětu občanů byly potvrzeny 
opakované projevy vandalismu – pomalování sloupů veřejného osvětlení v prostoru 
schodiště u Mikulášského nám. – podnět předán k řešení SVSMP a PMDP; 

• Zápis č. 16/21 / předložil  Ing. Sokol / - kontrola nepořádku na území parku U Ježíška 
a přiléhajícího prostoru cyklostezky podél Radbuzy – prostor je zanesen odpadky, 
zeleň není udržovaná – po projednání s OŽP byl proveden úklid, oblast bude 
monitorována; 
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• Zápis č. 17/21 /předložil Ing. Statevský/ - kontrola pořádku v okolí stanovišť na 

separovaný a komunální odpad , kontrola nádob na posypovou sůl – bez závad; 
kontrola dlouhodobě odstavených vozidel – přetrvává umístění vozidla v ul. 
Ant.Hájka; 

• Zápis č. 18/21 /předložil Mgr. Duda/ - kontrola pořádku v okolí stanovišť na 
            separovaný a komunální odpad, kontrola provádění zimní údržby, rozmístění a stav 

nádob na posypový materiál, zjištění dlouhodobě odstavených vozidel – bez závad; 
• Zápis č. 19/21 /předložil Bc. Sequens/ - kontrola pořádku v okolí stanovišť na 

            separovaný a komunální odpad, kontrola provádění zimní údržby, rozmístění a stav 
nádob na posypový materiál, zjištění dlouhodobě odstavených vozidel – bez závad; 
 
 

• Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 
 
 

 
3. Na jednání KV byl předsedou kontrolního výboru přednesen návrh usnesení „Splněná 

a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 17. 11. 2020 do 24. 3. 2021“. 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. Ing Sokol informoval o zprávě o přijatých a vyřízených stížnostech a peticích na 
ÚMO P 2-Slovany za rok 2020. 
 

 
 

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. 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 

 
4. Kontrola jarního úklidu  

            Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
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            Termín: průběžně 
 

5. Kontrola přípravy zeleně na vegetační období 
            Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 
            Termín: průběžně 
 

6. Kontrola smluv na údržbu zeleně, úklid chodníků, komunikací a veřejných prostranství 
obvodu 

            Provede: Ing. Sokol 
          Termín: 21.4.2021 

 
 

 
D) Připomínky a náměty 

• Ing. Sokol seznámil členy KV s probíhající prořezávkou křovin na NGP a 
současně informoval o záměru nové výsadby rostlin v této lokalitě. 

• Na minulém jednání KV vznesl dotaz Mgr. Duda ohledně „Sčítání lidu 2021“ – 
Ing. Sokol informoval, že MO P2-Slovany se nebude zajišťovat podporu při 
sčítání, vše je v kompetenci ČSÚ. 

• Na minulém jednání KV vznesl dotaz Mgr. Duda ohledně rozšíření stanovišť na 
tříděný odpad o nádoby na plechové obaly od nápojů – dle sdělení zástupců Čisté 
Plzně se sběr ekonomicky nevyplatí a v současnosti se nebudou stanoviště 
rozšiřovat. 

 
E) Přijatá usnesení 

Bylo přijato usnesení k materiálu „Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 17. 11. 
2020 do 24. 3. 2021“ – viz bod B-3. tohoto zápisu. 

 
Příští jednání KV se bude konat ve středu 21. 4. 2021  od 15:30 hodin   v zasedací    
místnosti 101. 
 
 
 
V Plzni dne 25. 3. 2021  
 
Zapsala: Jana Burianová 
Ověřil: Ing. František Sokol, MBA                                                        
     

 
 
 
 
 
 
  
 
 


