Zápis
z jednání kontrolního výboru konaného dne 10. 11. 2021
Zúčastnili se členové KV: Ing. František Sokol MBA, MUDr. Martin Chomát, Ing. Miroslav
Matějka, Mgr. et Mgr. Karel Duda, p. Ladislav Uhrin, Ing. Michal Statevský, RSDr. Ing. Karel
Kvit, Bc. Filip Sequens, p. Martin Složil;
Omluven: Neomluven: Host: -

A) Program
-

zahájení
plnění úkolů z minulého KV
projednání materiálu „Splněná a prodlužovaná usnesení ZMO P2 od 2. 9. 2021 do
10. 11. 2021“
zadání nových úkolů
diskuse (různé)
závěr

Bylo hlasováno o programu jednání kontrolního výboru:
Pro: 9
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;
- Byly předloženy zápisy o provedených kontrolách:
• Zápis č. 59/21 / předložil Ing. Sokol / - za přítomnosti mst. PhDr. Fluxy a vedoucí
odboru MIR Ing. Valové proběhla kontrola vybraných investičních projektů MO P2Slovany - bez závad;
• Zápis č. 60/21 / předložil Ing. Sokol / - provedena kontrola úklidu a pořádku v obvodu
– byly zjištěny drobné nedostatky, po projednání s OŽP byl úklidovou firmou
proveden úklid; byl domluven mimořádný úklid vnitrobloků, který proběhne
v listopadu 2021;
• Zápis č. 61/21 / předložil MUDr. Chomát / - kontrola úklidu a pořádku v obvodu – u
stanoviště podzemních nádob na tříděný odpad na Mikulášském nám. je často
nepořádek – předáno na OŽP; na nových schodech pod Mikulášským hřbitovem je
poškozené osvětlení nového schodiště – předseda KV požádal obvodní služebnu MP o
častější kontroly, dále oslovil p. Bočana, vedoucího veřejného osvětlení, aby firma
zajistila instalaci kamerového systému nebo účinné zajištění ochrany světel – aby
nemohlo dojít k jejich zcizení. Škoda byla vyčíslena na 50 tis.korun.
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•

Zápis č. 62/21 /předložil Ing. Matějka / - kontrola údržby zeleně ve vegetačním
období a podzimního výhrabu listí na rohu ulic Slovanská a Motýlí - bez závad;
• Zápis č. 63/21 /předložil p. Uhrin / - kontrola pořádku v okolí stanovišť na
separovaný a komunální odpad, kontrola provádění úklidu chodníků a komunikací,
údržba zeleně ve vegetačním období, zjištění dlouhodobě odstavených vozidel,
kontrola hracích prvků a pískovišť – bez závad;
• Zápis č. 64/21 /předložil RSDr. Ing. Kvit / - při kontrole zjištěno velké množství
spadaného listí v pískovištích pro děti; zaparkovaná osobní auta na zeleni ve
vnitrobloku Guldenerova-Plzenecká; velký nepořádek u kontejnerů ve VNB
„Parlament“, ve Sladkovského ul. vedle Hospice sv.Lazara, dále u kontejnerů na
křižovatce Božkovská x Rubešova; Podněty projedná předseda KV s OŽP a MP.
• Zápis č. 65/21 / předložil Ing. Statevský / - kontrola pořádku v okolí stanovišť na
separovaný a komunální odpad, kontrola provádění úklidu chodníků a komunikací,
údržba zeleně ve vegetačním období, zjištění dlouhodobě odstavených vozidel,
kontrola hracích prvků a pískovišť – bez závad;
• Zápis č. 66/21 / předložil Mgr. Duda / - kontrola pořádku v okolí stanovišť na
separovaný a komunální odpad, kontrola provádění úklidu chodníků a komunikací,
údržba zeleně ve vegetačním období, zjištění dlouhodobě odstavených vozidel,
kontrola hracích prvků a pískovišť – 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 2. 9. 2021 do 10. 11. 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: 9

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 údržby zeleně na konci vegetačního období, úklidu chodníků, komunikací a
veřejných prostranství
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality
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Termín: průběžně
8. Kontrola provádění zimní údržby chodníků, komunikací a veřejných prostranství
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality
Termín: průběžně
9. Kontrola umístění nádob s posypovým materiálem
Provede: všichni členové výboru dle svěřené lokality
Termín: průběžně
D) Připomínky a náměty
• Ing. Sokol informoval členy KV o schváleném operativním plánu zimní údržby,
který je zveřejněn na webových stránkách MO P 2-Slovany;
• Ing. Sokol informoval členy o probíhajícím výhrabu spadaného listí – dle smlouvy
s úklidovou firmou bude spadané listí uklizeno do 15. 12. 2021.
• V současné době probíhá na územní obvodu kontrola značení ulic a budov. Na
příštím jednání KV bude předseda KV informovat o zapojení do kontroly – jakou
formou se v rámci působnosti KV případně členové KV zapojí.
• Na příští schůzi KV se bude schvalovat plán práce na rok 2022. Ing. Sokol zašle
návrh plánu práce spolu s pozvánkou na jednání KV.
E) Přijatá usnesení
Viz bod B 3).
Příští jednání KV se bude konat ve středu 15. 12. 2021 od 15:30 hodin v zasedací
místnosti 101.

V Plzni dne 11. 11. 2021
Zapsala: Jana Burianová
Ověřil: Ing. František Sokol, MBA
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