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. 26/2013 plnění usnesení ZMO Plzeň 3 /RMO
Plzeň 3/
Kontrola byla provedena dne 1. 7. 2013 v návaznosti na usnesení č. 20/2013 Kontrolního
výboru ZMO Plzeň 3 na Odboru majetkovém, Odboru dopravy a životního prostředí, Odboru
vnitřních věcí.

Pracovní skupina KV:
Mgr. Radoslav Škarda; Miloslav Švantner; Ing. Pavel Podaný, PhD.

Za ÚMO 3 byl kontrole přítomen:
Ing. Jiří Mužík k usnesení RMO 58 ze dne 12. 3. 2013; RMO 174 ze dne 7. 5. 2013.
Ing. Michal Malásek k usnesení RMO 163 ze dne 7. 5. 2013; ZMO 19 ze dne 23. 4. 2013.
Bc. Petr Baloun k usnesení RMO 171; RMO 172 ze dne 7. 5. 2013.
Petr Kolesa k usnesení RMO 175; RMO 176 ze dne 7. 5. 2013.

Kontrolovaná usnesení ZMO, RMO a výsledek kontroly:
RMO 58 ze dne 12. 3. 2013 - Záměru vybudovat "Dům pro seniory" v Plzni, ul. Na
Okraji.
Tajemník ÚMO Plzeň 3 ve stanoveném termínu připravil podklady a informoval
dotčené úřady MMP o přijatém usnesení, ve kterém RMO souhlasila se záměrem vybudovat
nové kapacity pro účely sociálních služeb na území MO Plzeň 3 – „Dům pro seniory“ v Plzni,
ulici na Okraji formou PPP projektu.
RMO 174 ze dne 7. 5. 2013 - Žádost o příspěvek na vytvoření pracovních příležitostí
v rámci institutu Veřejně prospěšných prací uchazečů o zaměstnání.
Tajemník ÚMO Plzeň 3 ve stanoveném termínu podat žádost o příspěvek na vytvoření
tří pracovních příležitostí v rámci institutu Veřejně prospěšných prací.
RMO 163 ze dne 7. 5. 2013 - Stanovisko k nakládání s pozemky p. č. 2482/1, p. č. 2482/2
a p. č. 2482/3, vše k. ú. Skvrňany - žadatel: Správa veřejného statku města Plzně.
Vedoucí odboru majetkového doložil, že ve stanoveném termínu informoval Správu
veřejného statku Magistrátu města Plzně o přijatém usnesení, ve kterém RMO souhlasí
s ukončením stávající nájemní smlouvy uzavřené na pronájem částí pozemků p. č. 2482/1, p.
č. 2482/2 a p. č. 2482/3, vše k. ú. Skvrňany, uzavřené s: Kamil Milfait, zahrada č. 36
o výměře 451 m2; Marie Bartoňková, zahrada č. 39 o výměře 931 m2; Jiří Bauer, zahrada č.
43 o výměře 370 m2; Josef Šafránek, zahrada č. 30 o výměře 326 m2; Jaroslav Šiman,
zahrada č. 34 o výměře 736 m2; Josef Tříska, zahrada č. 35 o výměře 803 m2; Jana Plzáková,
zahrada č. 37 o výměře 386 m2; Jaroslava Uhlířová, zahrada č. 38 o výměře 368 m2; Jan
Pitelka, zahrada č. 40 o výměře 397 m2; Václav Štěpánek, zahrada č. 41 o výměře 675 m2
(nájemce zemřel dne 22. 7. 2011); Dana Soukupová, zahrada č. 42 o výměře 281 m2;
dohodou a uzavřít s uvedenými osobami a Markem Ottem, zahrada č. 33 o výměře 977 m2;
Alenou Šimanovou, zahrada č. 44, o výměře 660 m2.
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novou nájemní smlouvu na poz. p. č. 2482/1, 2482/2 a 2482/3, k. ú. Skvrňany za podmínek
obvyklých při uzavírání nájemních smluv k pronájmu pozemků pro zahrádkářskou činnost.
Pozn.: Pro potřeby uzavření nových nájemních smluv budou jednotlivé zahrady na pozemcích
p. č. 2482/1, p. č. 2482/2 a p. č. 2482/3, vše k. ú. Skvrňany, geodeticky zaměřeny.

ZMO 19 ze dne 23. 4. 2013 - Svěření plaveckého bazénu v Plzni, Kozinově ulici (SK
Radbuza) do správy MO Plzeň 3.
Vedoucí odboru majetkového doložil, že ve stanoveném termínu informoval Odbor
evidence majetku Magistrátu města Plzně o přijatém usnesení, ve kterém ZMO souhlasí se
svěřením plaveckého bazénu v Plzni, Kozinově ulici (SK Radbuza) do správy MO Plzeň 3,
a to po nabytí této nemovitosti do majetku města Plzně darem a doporučuje Zastupitelstvu
města Plzně schválit: a) přijmutí daru do vlastnictví statutárního města Plzně; b) svěření daru
do správy MO Plzeň 3, pokud statutární město Plzeň nemá zájem jej spravovat samo 2) pro
případ svěření plaveckého bazénu v Plzni, Kozinově ulici (SK Radbuza), že po dobu 5- ti let
nebudou investovány do nemovitosti a její infrastruktury žádné finanční prostředky,
s výjimkou havarijní situace posouzené odbornou společností či fyzickou osobou a které
v úhrnu za kalendářní rok nepřevýší 1 mil Kč.
RMO 171 ze dne 7. 5. 2013 - Návrhu zadávací dokumentace k veřejné zakázce "ZELEŇ
a ÚKLIDY" dle § 98 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách v platném znění.
Vedoucí Odboru dopravy a životního prostředí zahájil v uloženém termínu práce na
vyhlášení veřejné zakázky „ZELEŇ a ÚKLIDY“.
RMO 172 ze dne 7. 5. 2013 - Návrh změny organizace dopravy v oblasti "Malá hvězda".
Vedoucí Odboru dopravy a životního prostředí doložil, že v termínu informoval
žadatele o přijatém usnesení, ve kterém RMO souhlasí s vypracovaným návrhem změny
organizace dopravy Správy veřejného statku města Plzně v oblasti „Malá hvězda“.
RMO 175 ze dne 7. 5. 2013 - Schválení žádosti o úpravu nájemného fa Staročeský
catering s.r.o., IČ 290 89 41, areál Škodaland.
Vedoucí Odboru vnitřních věcí ve stanoveném termínu oznámil nájemci fa Staročeský
catering s.r.o., zastoupené jednatelem panem Vítem Nohou konečné usnesení RMO Plzeň 3,
ve kterém RMO neschvaluje nájemci, fa Staročeský catering s.r.o., IČ: 290 89 417, Na Úhoru
413/1, Plzeň zastoupené jednatelem panem Vítem Nohou za 1) požadovanou úpravu
nájemného - slevu 20% v zimních měsících 2,3,4/2013 v objektu Škodaland, České údolí,
Luční 34, Plzeň-Valcha. Za 2) úpravu výše nájemného v objektu Škodaland, České údolí,
Luční 34, Plzeň-Valcha, a to v poměru 75% v letních a 25% v zimních měsících z předepsané
částky.
RMO 176 ze dne 7. 5. 2013 - Schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě s MS Vodní
záchranné služby ČČK o provozu jezírka, půjčovny šlapadel a lodiček a minigolfu ve
Škodalandu.
Vedoucí Odboru vnitřních věcí ve stanoveném termínu zajistil uzavření dodatku
č. 1 dle bodu II. tohoto usnesení, ve kterém RMO schvaluje uzavření dodatku č. 1 na období
od 9. 5. 2013 do 8. 7. 2013, tj. na dobu 2 měsíců viz příloha č. 2 tohoto usnesení, uložená na
ÚMO Plzeň 3) s Místní skupinou Vodní záchranné služby ČČK Plzeň-město II, IČO: 643 53
877, se sídlem Plzeň, Dvořákova 29.
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Návrh opatření pracovní skupiny Kontrolního výboru:
Bez opatření.
Vyjádření kontrolovaných zaměstnanců ÚMO 3:
Bez vyjádření.

V Plzni dne 1. 7. 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

