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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 18.5. 2022 
                                

Zúčastnili se členové KV: Ing. František Sokol MBA, p. Ladislav Uhrin, Mgr. et Mgr. Karel 

Duda, RSDr. Ing. Karel Kvit, p. Martin Složil, Ing. Miroslav Matějka, MUDr. Martin Chomát; 

Omluven:  Bc. Filip Sequens, Ing. Michal Statevský; 

Neomluven:  - 

Host: - 

 

A) Program 

 

- zahájení 

- projednání materiálu „Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od  

    10. 3. 2022 do 18. 5. 2022“ 

- plnění úkolů z minulého KV 

- zadání nových úkolů 

- diskuse (různé) 

- závěr 

 

Bylo hlasováno o programu jednání kontrolního výboru: 

Pro: 7                Proti: 0                          Zdržel se: 0  

 

Jednání kontrolního výboru bylo zahájeno v 15:30 v zasedací místnosti č. 321 v budově ÚMO 

Plzeň 2 - Slovany.  

 

B) Na jednání KV byl předsedou kontrolního výboru přednesen návrh usnesení „Splněná a 

prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 10. 3. 2022 do 18. 5. 2022“. 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: 7                                 Proti: 0                        Zdržel se: 0 

 

 

 

C) Plnění úkolů z minulého KV 

 

- Proběhla kontrola provádění jarního úklidu chodníků, komunikací a veřejných 

prostranství, pořádku v okolí stanovišť na separovaný odpad, komunální odpad a 

velkokapacitních kontejnerů, výskytu autovraků, údržby dětských hřišť a herních prvků, 

- Byly předloženy zápisy o provedených kontrolách: 

• Zápis č. 22/22 / předložil Mgr.Duda / - provádění jarního úklidu chodníků, 

komunikací a veřejných prostranství, výskytu autovraků, údržby dětských hřišť a 

herních prvků, kontrola přípravy zeleně na vegetační období – bez závad; 

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

velkokapacitních kontejnerů – ve VNB Francouzská tř. 24 zjištěn nepořádek, byl by 

nutný častější svoz odpadu nebo větší počet separačních míst v okolí; 
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• Zápis č. 23/22 / předložil Ing. Sokol /-  kontrola úklidu veřejných prostranství - bez 

závad; 

• Zápis č. 24/22 / předložil  RSDr. Ing. Kvit / - kontrola pořádku na stanovišti 

separovaného odpadu v lokalitě Božkovská x Rubešova x Sladkovského – bez závad; 

• Zápis č. 25/22 /předložil Bc. Sequens / - kontrola provádění jarního úklidu chodníků, 

komunikací a veřejných prostranství, výskytu autovraků, údržby dětských hřišť a 

herních prvků, kontrola přípravy zeleně na vegetační období – bez závad; 

• Zápis č. 26/22 /předložil Bc. Sequens / - kontrola provádění údržby zeleně v lokalitě 

Barvínkova, Na Výsluní, V Kamení, Společná, K Dráze – bez závad; 

 

• Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 

 

- Ing. Sokol provedl kontrolu smluv na údržbu zeleně. Smluvně zajištěny firmy Eliod  

a Zpč. komunální služby. Obě firmy se zatím drží cen prováděných služeb dle 

uzavřených smluv. 

 

 

D) 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 jarního úklidu 

            Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

            Termín: průběžně 

 

4. Kontrola údržby zeleně ve vegetačním období 

            Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

Termín: průběžně 

 

5. Kontrola pískovišť a hracích prvků 

Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

Termín: 22. 6. 2022 

 

6. Trvalé úkoly – viz usnesení KV č.1/2021 ze dne 15.12.2021: 

• 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 

 

 

E) Připomínky a náměty 

• Ing. Sokol jednal s Ing. Šneberkem /zástupce f. Čistá Plzeň/ ve věci opakovaného 

nepořádku a nedostatečné kapacity nádob na komunální a separovaný odpad. Nastavený 

systém sběru a svozu odpadů funguje.  Parametry a podmínky služby jsou nastaveny 
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smlouvou mezi Čistá Plzeň a objednatelem. Bezproblémový chod je podmíněn 

přístupem a spoluprací na straně občanů.“ 

 

• P. Složil upozornil na nefunkční pítko, které je instalováno na návsi v Koterově.  

Ing. Sokol prověří důvod a členy KV bude informovat. 

 

• Předseda KV informoval o častých dotazech občanů ohledně kácení stromů u cyklostezky 

u Radbuzy v oblasti Liliová – Malostranská. Detailní přehled kácených stromů bude 

členům KV zaslán společně se zápisem z dnešního jednání. 

 

F)  Přijatá usnesení 

Viz bod B. 

 

 

Příští jednání KV se bude konat ve středu 22. 6. 2022 od 15:30 hodin v zasedací    

místnosti 101. 

 

V Plzni dne 23. 5. 2022  

 

 

Zapsala: Jana Burianová 

 

 

Ověřil: Ing. František Sokol, MBA  

                           


