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Z á p i s 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 31.8. 2022 
                                

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

Duda, RSDr. Ing. Karel Kvit, Mgr. Filip Sequens, Ing. Miroslav Matějka, MUDr. Martin 

Chomát; 

Omluven:  p. Martin Složil, Ing. Michal Statevský; 

Neomluven:  - 

Host: - 

 

A) Program 

 

- zahájení 

- projednání materiálu „Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od  

19.5. 2022 do 31.8. 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. 101 v budově ÚMO 

Plzeň 2 - Slovany.  

 

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

prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 19.5. 2022 do 31.8. 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 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, kontrola údržby 

zeleně ve vegetačním období; 

- Byly předloženy zápisy o provedených kontrolách: 

• Zápis č. 33/22 / předložil Ing.Sokol / - pořádek a úklid vnitrobloků - bez závad; 

• Zápis č. 34/22 / předložil Ing. Sokol /-  pořádek a úklid vnitrobloků - bez závad; 

• Zápis č. 35/22 / předložil  Ing. Matějka / - kontrola pořádku u pískoviště a dětského 

hřiště ve vnitrobloku Slovanská x Částkova – bez závad; 
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• Zápis č. 36/22 /předložil Ing.Sokol/ - reakce na podnět občanů – oznámení černé 

skládky v ul. Květná – v místě napojení nově budované cyklostezky – ve spolupráci s 

OŽP a SVSmP byl zajištěn okamžitý úklid; 

• Zápis č. 37/22 /předložil Mgr. Duda / - kontrola ve všech oblastech ve svěřené 

lokalitě– bez závad; 

• Zápis č. 38/22 /předložil Bc. Sequens / - kontrola ve všech oblastech ve svěřené 

lokalitě– bez závad; 

 

• Originály kontrolních zápisů jsou uloženy v kanceláři zapisovatelky KV. 

 

 

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 údržby zeleně ve vegetačním období 

            Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

Termín: průběžně 

 

4. Kontrola pískovišť a hracích prvků 

Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality 

Termín: průběžně 

 

5. 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 

 

• P. Složil upozornil na minulých jednáních na nefunkční pítko, které je instalováno na 

návsi v Koterově. Ing. Sokol prověřil důvody nefunkčnosti a ve spolupráci s odborem 

MIR bylo nově instalované pítko uvedeno do provozu. 

 

• Mgr. Sequens a Ing. Sokol upozornili na uschlé větve stromů v lesoparku Homolka, nám. 

Milady Horákové a v ulici Táborská. Odbor ŽP sdělil, že v letošním horkém létě byla 

prováděna zvýšená zálivka, přesto mohlo dojít u některých stromů k zaschnutí. Stav 

stromů bude prověřen, případně bude provedena náhradní výsadba. 

 

• Na minulém jednání MUDr. Chomát upozornil na rozpad vozovky v Houškově ulici – 

předseda KV o tomto informoval SVSmP a byla zajištěna oprava komunikace. 
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• Na závěr jednání Ing. Sokol poděkoval všem členům KV ZMO P2-Slovany za spolupráci 

a odvedenou práci v rámci kontrolního výboru za celé funkční období. 

 

F)  Přijatá usnesení 

Viz bod B. 

 

 

 

V Plzni dne 1. 9. 2022  

 

 

Zapsala: Jana Burianová 

 

 

Ověřil: Ing. František Sokol, MBA  

                           


