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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 15. 12. 2021 
                                

Zúčastnili se členové KV: Ing. František Sokol MBA,  MUDr. Martin Chomát, Ing. Miroslav 

Matějka, p. Ladislav Uhrin, Ing. Michal Statevský, RSDr. Ing. Karel Kvit, Bc. Filip Sequens, 

p. Martin Složil; 

Omluven:  Mgr. et Mgr. Karel Duda 

Neomluven:  - 

Host: - 

 

 

A) Program 

 

- zahájení 

- plnění úkolů z minulého KV 

- projednání materiálu „Plán činnosti KV ZMO P2 na rok 2022“ 

- 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 v zasedací místnosti č. 101 v budově 

ÚMO Plzeň 2 - Slovany.  

 

2. Plnění úkolů z minulého KV: 

- Proběhla kontrola provádění údržby zeleně, pořádku v okolí stanovišť na separovaný 

odpad, komunální odpad a velkokapacitních kontejnerů, výskytu autovraků, údržby 

dětských hřišť a herních prvků, kontrola rozmístění nádob s posypovým materiálem; 

- Byly předloženy zápisy o provedených kontrolách: 

• Zápis č. 67/21 / předložil Ing. Sokol / - za přítomnosti zástupce OŽP proběhla kontrola 

pořádku ve vnitroblocích -  bez závad; 

• Zápis č. 68/21 / předložil Ing. Sokol / - za přítomnosti zástupce OŽP provedena 

kontrola přistavení a stavu nádob na posypový materiál – bez závad; 

• Zápis č. 69/21 / předložil  p. Uhrin / - kontrola zimní údržby, kontrola nádob na 

tříděný a komunální odpad – bez závad; zjištěna dlouhodobě odstavená vozidla na 

trávníku vedle domu Slovanská alej 41 – předseda KV zjistí vlastnictví pozemku. 

• Zápis č. 70/21 /předložil Bc. Sequens / - kontrola pořádku v okolí stanovišť na 

separovaný a komunální odpad, kontrola provádění úklidu chodníků a komunikací,   

rozmístění nádob s posypovým materiálem,  zjištění dlouhodobě odstavených vozidel,  

kontrola hracích prvků a pískovišť – bez závad;  

• Zápis č. 71/21 / předložil Ing. Statevský / -  kontrola pořádku v okolí stanovišť na 

separovaný a komunální odpad, kontrola provádění úklidu chodníků a komunikací,   

údržba zeleně – úklid listí,  zjištění dlouhodobě odstavených vozidel,  kontrola hracích 

prvků a pískovišť, rozmístění nádob na posypovou sůl – bez závad;  
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• Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 

 

3. Na jednání KV byl předsedou kontrolního výboru předložen návrh plánu činnosti 

Kontrolního výboru ZMO P 2-Slovany na rok 2022.  Po krátké diskuzi byl návrh 

schválen a bylo přijato usnesení „Plán činnosti Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2-

Slovany na rok 2022“.  Usnesení je nedílnou součástí zápisu – příloha č.1. 

 

K tomuto bodu bylo hlasováno takto: 

 

Pro: 8                                 Proti: 0                        Zdržel se: 0 

 

C) Nové a trvalé úkoly 

 

4. Věnovat pozornost dlouhodobě odstaveným vozidlům - autovrakům. 

Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

Termín: průběžně /v rámci kontrol svěřené lokality/ 

 

5. Kontrola pořádku v okolí stanovišť na separovaný odpad, komunální odpad a 

velkokapacitních kontejnerů. 

Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

Termín: průběžně  

 

6. 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 

 

7. Kontrola provádění zimní údržby chodníků, komunikací a veřejných prostranství 

            Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

            Termín: průběžně 

 

8. Kontrola umístění nádob s posypovým materiálem 

            Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

Termín: průběžně 

 

 

D) Připomínky a náměty 

• Na základě podnětu pana Složila a stížností občanů Koterova informoval předseda 

kontrolního výboru, Ing. Sokol o problémech spojených s realizací investičního 

projektu „Odkanalizování Koterova“ (zhotovitel stavby Sdružení Koterov – Pohl a 

Stavomonta, investor město Plzeň). O situaci Ing. Sokol rovněž informoval 

zastupitele obvodu na jednání ZMO Plzeň 2 – Slovany dne 7.12.2021 spolu s výzvou 

orgánům města k důsledné kontrole průběhu stavebních prací tak, aby byl dodržen 

konečný termín dokončení 7/2022 (prodloužený o více než 6 měsíců oproti termínu 

původnímu). I když se nejedná o investiční akci MO Plzeň 2- Slovany, problémy 

s její realizací mají velký dopad na občany obvodu, a proto se jí budeme zabývat i 

nadále na příštích jednáních KV.  
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• Bc. Sequens informoval členy KV o jednání se společností Čistá Plzeň, které se 

týkalo zajištění provozu služeb v době pandemie Covid-19. Čistá Plzeň přijala 

opatření, která zajistí plynulý provoz služeb. 

• Ing. Sokol informoval o jednání s vedením obvodu ve věci správného značení budov, 

ulic a veřejných prostranství. Zatímco značení budov je povinností vlastníků 

nemovitostí, značení ulic a veřejných prostranství musí zajistit obec. Situací se 

budeme zabývat i nadále na příštích jednáních KV. 

• Pan Složil předal předsedovi KV materiál o autovracích zpracovaný MP, který 

projednávala komise bezpečnosti MO P2. Ing. Sokol prověří stav řízení o odstranění 

autovraků. 

 

E) Přijatá usnesení 

Usnesení KV ZMO P2-Slovany - viz bod B 3);  

 

Příští jednání KV se bude konat ve středu 5. 1. 2022 od 15:30 hodin v zasedací    

místnosti 321. 

 

 

V Plzni dne 20. 12. 2021  

 

Zapsala: Jana Burianová 

Ověřil: Ing. František Sokol, MBA                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Příloha č. 1 zápisu z jednání KV ZMO P 2-Slovany ze dne 15.12.2021 

 

Usnesení KV ZMO Plzeň 2-Slovany ze dne 15.12.2021 
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Plán činnosti Kontrolního výboru ZMO Plzeň 2-Slovany na rok 2022 

 

Stanovení termínů a místa jednání KV v roce 2022: 
5.1.; 2.2.; 9.3.; 13.4.; 18.5.; 22.6.; 31.8.; 12.10.; 9.11.; 7.12. 

 

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 Plzeň 2-Slovany 

 

B. Plnění termínově vymezených úkolů  

Leden 

- Kontrola zimní údržby chodníků, komunikací a veřejných prostranství 

- Kontrola umístění a stavu nádob s posypovým materiálem 

- Kontrola smluv na zimní údržbu a úklid komunikací obvodu 

 

  Únor – březen 

- Kontrola zimní údržby chodníků, komunikací a veřejných prostranství 

- Kontrola umístění a stavu 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 2021 

 

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  

 


