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. 25/2013 plnění usnesení ZMO Plzeň 3 /RMO
Plzeň 3/
Kontrola byla provedena dne 30. 5. 2013 v návaznosti na usnesení č. 17/2013 Kontrolního
výboru ZMO Plzeň 3 na Odboru majetkovém, Odboru dopravy a životního prostředí, Odboru
vnitřních věcí, Odboru finančním.

Pracovní skupina KV:
Mgr. Radoslav Škarda; Ing. Ctibor Fojtíček; Ing. Pavel Kotas.

Za ÚMO 3 byl kontrole přítomen:
Ing. Jiří Mužík k usnesení RMO 136 ze dne 9. 4. 2013.
Ing. Michal Malásek k usnesení RMO 91; RMO 100; RMO 106; RMO 121 ze dne 9. 4. 2013;
RMO 146 ze dne 23. 4. 2012.
Bc. Petr Baloun k usnesení RMO 135 ze dne 9. 4. 2013.
Petr Kolesa k usnesení RMO 137; RMO 138; RMO 140; RMO 144 ze dne 9. 4. 2013.

Kontrolovaná usnesení ZMO, RMO a výsledek kontroly:
RMO 136 ze dne 9. 4. 2013 - Řídící výbor projektu "Optimalizace procesů a zavedení
systému řízení kvality na úřadu MO Plzeň 3" v rámci Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost.
Tajemník ÚMO Plzeň 3 informoval dotčené o přijatém usnesení, ve kterém RMO
jmenuje Petra Kastnera – dohled pro oblast kvality (Řídící výbor projektu), Stanislava Tyšera
– dohled pro oblast procesně – personální (Řídící výbor), Ing. Lenku Sýkorovou finančním
manažerem projektu (Řídící výbor), Ing. Michala Mrázka projektovým manažerem (Řídící
výbor) do řídícího výboru projektu.
RMO 91 ze dne 9. 4. 2013 - Směna soukromých pozemků v k. ú. Plzeň (MO1) p. č.
11824/3, p. č. 11228/1 a p. č. 11229/1 (ve vlastnictví Ing. Zummera) za městské
nemovitosti na adrese v Plzni, Resslova 10 (MO3).
Vedoucí odboru majetkového doložil, že ve stanoveném termínu informoval Odbor
nabývání majetku Magistrátu města Plzně o přijatém, ve kterém RMO nesouhlasí se směnou
soukromých pozemků v k. ú. Plzeň a na území MO Plzeň 1 – p. č. 11824/3, p. č. 11228/1
a p. č. 11229/1, za městské nemovitosti na adrese v Plzni, Resslova 10, tj. dům č.p. 343 včetně
pozemku pod domem p. č. 5871 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 339 m2 a pozemku p.
č. 5870/2 (zahrada) o výměře 111 m2, vše v k. ú. Plzeň a LV1 – na území MO Plzeň 3,
z důvodu neadekvátnosti směny a doporučuje potřebné soukromé pozemky vykoupit do
majetku města.
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RMO 100 ze dne 9. 4. 2013 - Stanovisko ke směně soukromých pozemků v k. ú. Plzeň
(území MO Plzeň 2) za jednu z městských nemovitostí - domy v Plzni, Jiráskovo nám.
841/20 či Americká 490/35 či nám. T. G. Masaryka 522/19; žadatel:
Vedoucí odboru majetkového doložil, že ve stanoveném termínu informoval Odbor
nabývání majetku Magistrátu města Plzně o přijatém, ve kterém RMO nesouhlasí se směnou
pozemků/částí pozemků, všechny v k.ú. Plzeň a na území MO Plzeň 2 – ve vlastnictví
společnosti KRPA INVESTMENT, a.s. IČ 28014111, Zahradní 173/2, 326 00 Plzeň 2
(seznam pozemků tvoří přílohu č. 1 tohoto usnesení, která je uložena na Úřadu MO Plzeň 3),
za jednu z městských nemovitostí v Plzni na adresách: Jiráskovo nám. 841/20, Plzeň - na
pozemku p. č. 1948 a pozemky p. č. 1947 a p. č. 1948 k. ú. Plzeň; Americká 490/35, Plzeň –
na pozemku p. č. 5728 k. ú. Plzeň a pozemek p. č. 5728 k. ú. Plzeň; nám. T. G. Masaryka
522/19, Plzeň – na pozemku p. č. 6018 a pozemky p. č. 6018 a p. č. 6590/18 k. ú. Plzeň,
z důvodu neadekvátnosti směny.
RMO 106 ze dne 9. 4. 2013 - Žádost o snížení nájmu u NS č. 2010/000599/NS ze dne 1. 3.
2010 - žadatel: HC PLZEŇ 1929 s.r.o.
Vedoucí odboru majetkového doložil, že informoval ve stanoveném termínu Správu
veřejného statku města Plzně o přijatém usnesení, ve kterém RMO schvaluje snížení
nájemného, stanoveného nájemní smlouvou č. 2010/000599/NS ze dne 1. 3. 2010, uzavřenou
se spol. HC PLZEŇ 1929 s.r.o., se sídlem Štefánikovo nám. 1, 301 00 Plzeň, IČO 64832261,
a to o 50 % na dobu 1 roku od uzavření dodatku v této věci.
RMO 121 ze dne 9. 4. 2013 - Prodloužení termínu dokončení investiční akce "Vnitroblok
Karla Steinera".
Vedoucí odboru majetkového v termínu zajistil kroky vedoucí k podpisu dodatku č. 1
Ve smyslu bodu II. tohoto usnesení, ve které RMO schválila prodloužení termínu dokončení
investiční akce „Vnitroblok Karla Steinera“ do 31. 12. 2013.
RMO 146 ze dne 23. 4. 2012 - Svěření plaveckého bazénu v Plzni, Kozinově ulici (SK
Radbuza) do správy MO Plzeň 3.
Vedoucí odboru majetkového předložil přijaté usnesení na jednání ZMO.
RMO 135 ze dne 9. 4. 2013 - Instalace odpadkových košů u rybářských stanovišť (podél
Dobřanské ulice) vodní nádrže České údolí.
Vedoucí Odboru dopravy a životního prostředí doložil, že v termínu informoval
Správu veřejného statku města Plzně o přijatém usnesení, ve kterém RMO souhlasí s instalací
odpadkových košů u rybářských stanovišť (podél Dobřanské ulice) vodní nádrže České údolí
prostřednictvím správce této lokality Správy veřejného statku města Plzně.
RMO 137 ze dne 9. 4. 2013 - Plnění usnesení Rady MO Plzeň 3 č. 339 ze dne 18. 9. 2012.
Vedoucí Odboru vnitřních věcí ve stanoveném termínu zajistil realizaci pracovního
místa pro zajištění agendy JSDH dle technické a personální zprávy pověřeného vedoucího
Odboru vnitřních věcí ÚMO Plzeň 3 ve věci zajištění agendy dohledu JSDH viz příloha č. 3
tohoto usnesení, tj. ½ úvazku zajišťovat zaměstnancem úřadu a ½ úvazku dohodou o pracovní
činnosti kvalifikovaného odborníka.
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RMO 138 ze dne 9. 4. 2013 - Schválení zveřejnění záměru výpůjčky nemovitostí Sboru
dobrovolných hasičů Plzeň - Doudlevce, Radobyčice a Skvrňany ( SDH).
Vedoucí Odboru vnitřních věcí ve stanoveném termínu zajistil zveřejnění záměrů dle
bodu II. tohoto usnesení, ve kterém RMO schvaluje zveřejnění záměru uzavřít smlouvu
o výpůjčce na dobu deseti (10) let: se Sborem dobrovolných hasičů Plzeň – Skvrňany, IČO:
70939951, se sídlem Vejprnická 17, Plzeň, PSČ 318 00 na: budovu č.p. 793 (občanská
vybavenost) stojící na pozemku p. č. 270/72; pozemek p. č. 270/72 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 310 m2; pozemek p. č. 270/73 (ostatní plocha) o výměře 2 753 m2 to vše
zapsané na LV č. 1 pro k. ú. Skvrňany, obec Plzeň, okres Plzeň-město v katastru nemovitostí
vedeném Katastrálním úřadem Plzeňského kraje, katastrální pracoviště Plzeň-město. Se
Sborem dobrovolných hasičů Plzeň – Radobyčice, IČO: 66360153, se sídlem Radobyčická
náves 77, Plzeň, PSČ 301 00 na část budovy č.p. 77 (bydlení) stojící na pozemku p. č. 23, a to
s výjimkou nebytového prostoru o výměře 33 m2 umístěného ve II. nadzemním podlaží
budovy a pozemek p. č. 23 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 180 m2 to vše zapsané na
LV č. 1 pro k. ú. Radobyčice, obec Plzeň, okres Plzeň-město v katastru nemovitostí vedeném
Katastrálním úřadem Plzeňského kraje, katastrální pracoviště Plzeň-město. Se Sborem
dobrovolných hasičů Plzeň – Doudlevce , IČO: 66360188 se sídlem Mostní 6, Plzeň, PSČ 301
00 na část budovy č.p. 157 (bydlení) stojící na pozemku p. č. 395/1, a to s výjimkou
nebytového prostoru o výměře 36 m2 umístěného v I. nadzemním podlaží budovy vlevo,
bytové jednotky o podlahové ploše 77,67 m2 umístěné ve III. nadzemním podlaží budovy
a části fasády budovy dotčené umístěním reklamních panelů; část pozemku o výměře 948 m2
p. č. 395/1 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 958 m2; budovu bez č. p./č. e. (garáž)
stojící na pozemku p. č. 395/2; pozemek p. č. 395/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 60
m2; pozemek p. č. 394/1 (zeleň) o výměře 532 m2 to vše zapsané na LV č. 1 pro k. ú.
Doudlevce, obec Plzeň, okres Plzeň-město v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem Plzeňského kraje, katastrální pracoviště Plzeň-město.
RMO 140 ze dne 9. 4. 2013 - Schválení žádosti výměny vjezdových vrat Tylova 1A, Plzeň
tržnice "U Práce".
Vedoucí Odboru vnitřních věcí ve stanoveném termínu seznámil nájemce Romana
Majera s přijatým usnesením RMO, ve kterém se schvaluje žádost pana Romana Majera na
výměnu vjezdových vrat v ulici Tylova 1A, Plzeň tržnice „U Práce“ v plném rozsahu.
RMO 144 ze dne 9. 4. 2013 - Změna provozních řádů trhů.
Vedoucí Odboru vnitřních věcí ve stanoveném termínu seznámil provozovatele trhů
a dotčené pracovníky ÚMO Plzeň 3 s nově schválenými provozními řády.
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Návrh opatření pracovní skupiny Kontrolního výboru:
Bez opatření.
Vyjádření kontrolovaných zaměstnanců ÚMO 3:
Bez vyjádření.

V Plzni dne 30. 5. 2013

Za Kontrolní výbor ZMO Plzeň 3

Za příslušný odbor ÚMO Plzeň 3

Mgr. Radoslav Škarda

Ing. Michal Malásek

Bc. Petr Baloun

Petr Kolesa

Ing. Jiří Mužík

