Zastupitelstvo Městského obvodu Plzeň 3
Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3
sady Pětatřicátníků 7 – 9, 30100 Plzeň; tel: +420 378 036 500;
email: skarda@plzen.eu

Zápis z kontroly č. 20/2013 plnění usnesení ZMO Plzeň 3 /RMO
Plzeň 3/
Kontrola byla provedena dne 17. 1. 2013 v návaznosti na usnesení č. 78/2012 Kontrolního
výboru ZMO Plzeň 3 na Odboru majetkovém, Odboru dopravy a životního prostředí, Odboru
služeb a Odboru vnitřních věcí.

Pracovní skupina KV:
Mgr. Radoslav Škarda; Ing. Ctibor Fojtíček; Miloslav Švantner

Za ÚMO 3 byl kontrole přítomen:
Ing. Jiří Mužík k usnesení RMO 365 ze dne 16. 10. 2012; RMO 375 ze dne 13. 11. 2012.
Ing. Michal Malásek k usnesení RMO 348; RMO 357; RMO 362 ze dne 16. 10. 2012.
Bc. Petr Baloun k usnesení RMO 364 ze dne 16. 10. 2012; RMO 425 ze dne 13. 11. 2012.
Petr Kolesa k usnesení RMO 369; RMO 370 ze dne 16. 10. 2012; RMO 429; RMO 430
ze dne 13. 11. 2012.
JUDr. Miloslav Hora k usnesení RMO 423 ze dne 13. 11. 2012.
.

Kontrolovaná usnesení ZMO, RMO a výsledek kontroly:
RMO 365 ze dne 16. 10. 2012 - Žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti
v rámci veřejně prospěšných prací k umístění uchazečů o zaměstnání.
Tajemník ÚMO Plzeň 3 podal žádost o příspěvek na vytvoření pracovní příležitosti
ve stanoveném termínu a vedoucí odboru dopravy a životního prostředí ve stanoveném termínu
zajistil pracovníka.
RMO 375 ze dne 13. 11. 2012 - Školská rada při 16. ZŠ a MŠ Plzeň.
Tajemník ÚMO Plzeň 3 doložil, že seznámil se jmenováním Mgr. Miroslava Knotka
a MMP, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy.
RMO 348 ze dne 16. 10. 2012 - Stanovisko k záměru města Plzně - prodej městských
nemovitostí na adresách v Plzni, Veleslavínova 10, U Tržiště 3, Husova 39, Skrétova 12
a Tylova 38; žadatel - PROP MMP.
Vedoucí odboru majetkového doložil, že ve stanoveném termínu informoval Odbor
příjmů z pohledávek a prodeje Magistrátu města Plzně o přijatém usnesení, ve kterém RMO
nesouhlasila s prodejem nemovitostí na výše uvedených adresách.
RMO 357 ze dne 16. 10. 2012 - Směna pozemku p. č. 1216/1, k. ú. Plzeň (území ÚMO
Plzeň 2) v SJM mž. Janečkových za městský dům na adrese Plzeň, Tylova 12.
Vedoucí odboru majetkového doložil, že ve stanoveném termínu informoval Odbor
nabývání majetku Magistrátu města Plzně o přijatém usnesení, ve kterém RMO nesouhlasila
se směnou pozemku p.č . 1216/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 856 m2, k. ú. Plzeň,
který je v SJM Jana Janečka a Miloslavy Janečkové, bytem XXXXXXXX, za městskou
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nemovitost na adrese Tylova 12, Plzeň, tj. bytový dům na pozemku p. č. 10121 s pozemkem
p. č. 10121 a dále pozemky p. č. 10122/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 239 m2,
k. ú. Plzeň a dále pozemky navazující, tvořící funkční celek s tímto domem, a to pozemky
p.č. 10122/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 327 m2 a p. č. 10122/2 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 21 m2, vše k. ú. Plzeň, na kterých se nachází garáže /stavby bez čp/če/,
z důvodu neadekvátnosti předmětné směny.
RMO 362 ze dne 16. 10. 2012 - Změna usnesení RMO Plzeň 3 č. 337 ze dne 18. 9. 2012.
Vedoucí odboru majetkového doložil, že ve stanoveném termínu informoval Bytový
odbor MMP o přijatém usnesení, ve kterém RMO schvaluje pronájem volného nebytového
prostoru - 1.NP domu v Plzni, Prostřední č. or. 48 č. p. 161 na pozemku p. č. 1903/22 (LV
č. 1) o celkové výměře 79,64 m2, k. ú. Plzeň - Skvrňany (LV č. 1). Nájemce: Petra Křečková.
Se sídlem: K Merfánům 24, 318 00, Plzeň. IČ: 88002560. Účel nájmu: provoz prodejny
potravin a smíšeného zboží. Výše nájemného: 6 300,- Kč/měsíc + každoroční míra inflace.
Finanční jistota: 18 900,-Kč. Doba nájmu: neurčitá s 3 měsíční výpovědní lhůtou.
RMO 364 ze dne 16. 10. 2012 - Povolení zvláštního užívání místní komunikace chodníku v Kopeckého sadech před obj. č. 8 za účelem umístění předzahrádky.
Vedoucí odboru dopravy a životního prostředí doložil, že ve stanoveném termínu
informoval žadatele o přijatém usnesení, ve kterém RMO schvaluje zvláštní užívání místní
komunikace – chodníku v Kopeckého sadech před obj. č. 8 za účelem umístění předzahrádky
o výměře 100 m2 ve dnech 17. 10. 2012 – 9. 4. 2013 společnosti RKJ Group s. r. o.,
Kopeckého sady 8, Plzeň, IČ 29089701.
RMO 425 ze dne 13. 11. 2012 - Organizace průjezdu vozidel v pěších zónách.
Vedoucí odboru dopravy a životního prostředí doložil, že ve stanoveném termínu
informoval Správu veřejného statku města Plzně o přijatém usnesení, ve kterém RMO
nezaujala většinové stanovisko k návrhu iniciovat vypracování studie ve věci regulace
průjezdu vozidel v pěších zónách mechanickými zábranami správcem komunikací - Správou
veřejného statku města Plzně.
RMO 369 ze dne 16. 10. 2012 - Schválení povinné investice do vybavení tržiště na
Chodském náměstí v Plzni.
Vedoucí odboru vnitřních věcí doložil, že informoval ve stanoveném termínu paní Evu
Pojarovou ve smyslu bodu II. tohoto usnesení, ve kterém RMO bere z pořadu jednání schválení
způsobu a rozsahu investice navržené v žádosti nájemce tržiště, a to za podmínky, že bude
dodržen čl. VII., odst. 4 smlouvy o nájmu movitých věcí č. 2011/002575.
RMO 370 ze dne 16. 10. 2012 - Přestavba objektu veřejných WC na adrese Americká tř.
41A, čp. 855, na pozemku p. č. 5694/2 v k. ú. Plzeň.
Vedoucí odboru vnitřních věcí doložil, že ve stanoveném termínu informoval nájemce
objektu s usnesením, ve kterém RMO souhlasí se záměrem nájemce objektu veřejných WC na
adrese Americká tř. 41A, čp. 855, na pozemku p. č. 5694/2 v k. ú. Plzeň pana Ivana Ripky
realizovat přestavbu objektu dle předložené architektonické studie.
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RMO 429 ze dne 13. 11. 2012 - Schválení povinné investice do vybavení tržiště na
Chodském náměstí v Plzni.
Vedoucí odboru vnitřních věcí doložil, že informoval ve stanoveném termínu paní Evu
Pojarovou o usnesení, ve kterém RMO schvaluje způsob a rozsah investice navržené v žádosti
nájemce tržiště, a to za podmínky, že bude dodržen čl. VII., odst. 4 smlouvy o nájmu
movitých věcí č. 2011/002575.
RMO 430 ze dne 13. 11. 2012 - Budova Dominikánská 9, Plzeň - svěření do správy MO
Plzeň 3.
Vedoucí odboru vnitřních věcí doložil, že informoval Bytový odbor MMP ve
stanoveném termínu o usnesení, ve kterém RMO souhlasí se svěřením budovy Dominikánská
9, Plzeň do správy MO Plzeň 3.
RMO 423 ze dne 13. 11. 2012 - Dotace z prostředků na volnočasové aktivity dětí
a mládeže.
Vedoucí odboru služeb předložil návrh usnesení RMO na jednání ZMO 3.

Návrh opatření pracovní skupiny Kontrolního výboru:
Bez opatření.
Vyjádření kontrolovaných zaměstnanců ÚMO 3:
Bez vyjádření.

V Plzni dne 17. 1. 2013
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Za Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3

Za příslušný odbor ÚMO Plzeň 3

Mgr. Radoslav Škarda

Ing. Michal Malásek

Bc. Petr Baloun

Petr Kolesa

JUDr. Miloslav Hora

Ing. Jiří Mužík

