Zastupitelstvo města Plzně
Kontrolní výbor

Zápis 2012/03
z 12. řádného zasedání Kontrolního výboru ZMP
konaného dne 10. 4. 2012
Přítomni: Rudolf Bayer, Jana Bystřická, Marta Dolejšová, Ing. Ctibor Fojtíček,
Mgr. Josef Houška, Bc. Jan Husák, Mgr. Šárka Chvalová, JUDr. Karel Paleček, Roman
Jurečko, JUDr. Jaroslav Svejkovský, Mgr. Michal Vozobule, Mgr. Ondřej Ţeníšek
Omluveni: MUDr. Marcel Hájek, Ing. Miloslav Zeman
Hosté: JUDr. Petr Hrbáček
Program:
1. Zahájení – stanovení ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Parkování nezpevněná plocha Palackého náměstí – vyjádření MP
4. Způsob zadávání a přebírání oprav komunikací do 500 000 Kč – zpráva SVS MP
5. Kontrola technické realizace parkovišť v Popelnicové ulici – zápis z kontrolní
skupiny
6. IZ k plnění usnesení ZMP č. 489/2011
7. Evidované stíţnosti a podněty
8. Informace o činnosti předsedy KV
9. Informace o činnosti Odboru kontroly MMP – vedoucí odboru JUDr. Hrbáček
10. Výběr usnesení vykázaných jako splněná ke kontrole či jiných kontrol pro příští
zasedání
11. Různé
12. Závěr
1) Jednání KV zahájil předseda Mgr. Ţeníšek v 16:05h za přítomnosti 9 členů
a konstatoval, ţe KV je usnášeníschopný. Ověřením zápisu byl pověřen Bc. Jan Husák.
2) Program byl jednomyslně schválen.
3) Městská policie (MP) zaslala své vyjádření, které mají členové KV k dispozici. MP
údajně nemůţe trestat samotné stání na pozemku, musela by řidiče chytit přímo při
přejezdu přes chodník. Podle členů KV je však evidentní, ţe auta musejí při příjezdu
chodník přejet, jinak by se tam nedostala. Hlídka MP prostor hlídá ráno mezi 7 – 9h.
Stává se však, ţe některá auta tam parkují i přes noc a tudíţ ráno nepřijíţdějí a není
moţné je pokutovat.

Na příští zasedání KV 9. 5. 2012 bude pozván velitel MP Mgr. Antonín Šturm
a jednatel společnosti Parking Plzeň, s.r.o. Martin Pytlík. Cílem je seznámit KV ZMP se
systémem práce MP/Parking Plzeň, s.r.o. v souvislosti s kontrolou špatně
zaparkovaných aut.
Paní Bystřická podotkla, ţe situace před ZOO je stejná, návštěvníci parkují po
celém Lochotínském parku.
Mgr. Ţeníšek přijal podobný podnět od občanů, který se týká Dobrovského ul.,
kde auta parkují v odbočovacím pruhu.
Zmíněna byla i plocha pod mostem gen. Pattona, jejíţ část je soukromá. V této
lokalitě se uvaţuje o zlegalizování parkování a vybírání parkovného.
4) Členové KV ZMP obdrţeli podklady zaslané SVS MP, předseda Mgr. Ţeníšek shrnul
jejich obsah. ZMP schválilo nové znění Zásad o zadávání veřejných zakázek, došlo ke
2 změnám:
1. povinnost pouţívat program Gordion
2. veřejná zakázka nad 50 000 Kč se následně musí zveřejnit (předmět zakázky,
zhotovitel, cena při objednávce, fakturovaná cena). Do podzimu probíhá diskuze ještě
nad jednou změnou – dle zákona se musí soutěţit zakázky nad 1 mil. Kč (došlo
ke sníţení), dle Zásad nad 500 000 Kč. Řeší se, zda nesníţit i limit v Zásadách,
znamenalo by to sice větší průhlednost, ale i větší administrativní zátěţ. Městu jde o to,
aby se ani menší zakázky nezadávaly „z ruky“, nemuselo by však být nutné, aby
o všech rozhodoval VZVZ.
Dle členů KV je závěr právníka SVS MP nepřesvědčivý, o právní stanovisko bude
poţádán a následně pozván na KV JUDr. Tomášek. Podle členů KV je zvláštní, kdyţ
v jednom dni v jedné lokalitě začne realizace několika různých zakázek. Mohlo by se
jednat o obcházení zákona. Dle JUDr. Palečka se jedná o ideální případy na uzavírání
rámcových smluv.
5) Ve čtvrtek 5.4.2012 se sešla kontrolní skupina a zrevidovala původní informativní
zprávu, která bude předloţena ke schválení ZMP dne 26.4.2012. Zápis z kontroly bude
po schválení KV zaslán zástupcům MO k vyjádření, které bude nedílnou součástí
zápisu.
V současné době znalec vyčísluje výši škody, která MO P4 vznikla a dojednává
se moţnost provedení sond na dalších parkovištích a silnici u Jateční ulice.
6) Mgr. Ţeníšek shrnul výsledky kontroly a poukázal na to, ţe k jedné faktuře byl
přiloţen jiný inzerát neţ ten, který skutečně vyšel v tisku. Je otázka, zda to byl záměr
nebo pochybení. Pokud KV zápis z kontroly schválí, bude následně zaslán MO P3
k vyjádření a společně s ním předloţen ZMP dne 26.4.2012.
7) Předseda Mgr. Ţeníšek informoval přítomné o evidovaných stíţnostech, podnětech
a peticích za období 18. 2. 2012 - 3. 4. 2012.
8) Mgr. Ţeníšek informoval přítomné o návštěvě pana Šušmáka, který si stěţoval na
parkování v centru města.
9) JUDr. Hrbáček informoval KV o činnosti KONT MMP. Nyní probíhá kontrola v DJKT
(po 2 letech), na ÚKR MP (následná kontrola po roce) a ve dvou školách.
10) Na příštím zasedání 9. 5. 2012, které se bude výjimečně konat od 15:00h, se KV
ZMP bude zabývat následujícími věcmi:
1. Systém kontroly parkování ve městě – M. Pytlík, Mgr. Šturm
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2. Zadávání VZ na SVS MP – JUDr. Tomášek
3. Zdravotní ne/závadnost plzeňské vody – na návrh p. Jurečka se na začátku zasedání
Mgr. Ţeníšek domluví s p. Jurečkem, jaké přesné zaměření kontroly mel na mysli. Je
třeba zváţit, zda je taková kontrola v pravomoci KV.
4. Smlouva PMDP, a.s. s advokátní kanceláří, která vymáhá pokuty od černých
pasaţérů – Mgr. Ţeníšek zaslal ţádost představenstvu na základě zákona 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím
11) Různé
12) Zasedání KV ZMP bylo ukončeno v 17:20h.

PŘIJATÁ USNESENÍ
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Plzně

8/2012
bere na vědomí
zprávu velitele Městské policie k parkování na nezpevněné ploše na Palackého náměstí
a
žádá
předsedu Mgr. Ţeníška, aby zajistil na příštím jednání KV ZMP 9.5.2012 přítomnost
Mgr. Šturma, velitele Městské policie a p. Pytlíka, jednatele společnost Parking Plzeň,
s.r.o.
Hlasováno: 11 pro, 0 proti, 0 zdrţel se

9/2012
bere na vědomí
informace SVS MP týkající se zadávání veřejných zakázek do 500 000 Kč
a
žádá
předsedu Mgr. Ţeníška, aby poţádal PRÁV MMP o posouzení právního stanoviska,
které zaslala SVS MP. Dále aby poţádal PRÁV MMP o názor, zda nedochází
k obcházení zákona o veřejných zakázkách tím, ţe se jedna velká zakázka rozdělí na
dílčí (např. kdyţ v jedné lokalitě začíná ve stejnou dobu více zakázek).
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Hlasováno: 11 pro, 0 proti, 1 zdrţel se

10/2012
schvaluje
zápis z kontroly č. 2012/01 - Zápis z kontroly technické realizace investiční akce Stavba
parkovišť v Popelnicové ulici v Plzni.
Hlasováno: 12 pro, 0 proti, 0 zdrţel se

11/2012
schvaluje
zápis z kontroly č. 2012/02 - Prověření způsobu financování a výsledků reklamních
kampaní v tisku organizovaných ÚMO Plzeň 3.
Hlasováno: 12 pro, 0 proti, 0 zdrţel se

12/2012
bere na vědomí
evidované stíţnosti, podněty a petice za období 18. 2. 2012 - 3. 4. 2012.
Hlasováno: 12 pro, 0 proti, 0 zdrţel se

13/2012
bere na vědomí
informace JUDr. Hrbáčka o činnosti KONT MMP.
Hlasováno: 12 pro, 0 proti, 0 zdrţel se

14/2012
bere na vědomí
návrhy splněných a prodluţovaných usnesení RMP a ZMP od 16. 2. 2012 do 28. 3.
2012 a jejich důvodové zprávy.
Hlasováno: 12 pro, 0 proti, 0 zdrţel se

Zapsala:

Ověřil:

Mgr. Hana Louţilová

Bc. Jan Husák
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