Zastupitelstvo města Plzně
Kontrolní výbor

Zápis 16/2016
z 16. řádného zasedání Kontrolního výboru ZMP
konaného dne 21. 9. 2016.
Přítomni: Rolando Arias, Eliška Bartáková, Lukáš Hegner, Jan Honomichl, Lucie Kantorová,
Jaroslav Kojzar, Jana Kollrossová, Irena Rottová, Roman Zarzycký
Omluveni: Rudolf Bayer, Jana Bystřická, Petr Fišer, Ivan Hašek, Barbora Kořanová, Tomáš
Trnka
Host: Ing. Štěpánka Kochmanová, Ing. Kozohorský, MBA
Program:
1. Zahájení – stanovení ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Čistá Plzeň – aktuální situace
4. Kontrola plnění usnesení RMP, ZMP za období 9. 8. 2016 – 5. 9. 2016
5. Evidované stížnosti a podněty za období 9. 8. 2016 – 5. 9. 2016
6. Různé
7. Závěr

1. Zahájení, stanovení ověřovatele zápisu
Jednání Kontrolního výboru zahájil předseda Mgr. Zarzycký v 15:05 za přítomnosti 8 členů
a konstatoval, že výbor je usnášeníschopný. Následovalo schválení přítomnosti hostů:
Ing. Kochmanové z Odboru kontroly a interního auditu – schváleno všemi přítomnými,
Ing. Kozohorského, MBA, ředitele Technického úřadu MMP – schváleno všemi přítomnými.
Ověřením zápisu byla pověřena Mgr. Bartáková, schváleno všemi přítomnými.

2. Schválení programu
Program jednání, který byl členům Kontrolního výboru zaslán s dostatečným předstihem, byl
s předřazením bodu Čistá Plzeň na začátek jednání, schválen všemi přítomnými.

3. Čistá Plzeň – aktuální situace
Mgr. Zarzycký – na kancelář Kontrolního výboru ZMP zaslána stížnost adresovaná členům
Kontrolního výboru ohledně služeb společnosti Čistá Plzeň. Občan Petr Bischof, adresou
Mikulovská 105 Plzeň (katastr ÚMO1) – obecné vyjádření nespokojenosti se zavedením a
fungováním nového systému svozu odpadu. Následně na žádost kanceláře Kontrolního
výboru byla stížnost upřesněna. Jedná se o to, že pan Bischof platí svoz odpadu jednou za 14
dní, vyváženo je údajně jednou za 3 týdny po jeho urgencích. Problém zároveň řeší se
zástupci společnosti Čistá Plzeň. Došlo k výměně na vedoucí pozici ve společnosti Čistá
Plzeň, zároveň z posledních dnů byly k vidění na sociálních sítích fotografie zachycující
nepořádek na náměstí, okolo náměstí. Více ke konkrétnímu stavu pan ředitel Kozohorský.
Ing. Kozohorský, MBA – společnost Čistá Plzeň je sledována Technickým úřadem MMP od
samého počátku jejího fungování (dříve Plzeňské komunální služby). K této konkrétní
stížnosti, která je bohužel velmi nekonkrétní můžu sdělit následující fakta. Čistá Plzeň měla
provést celkem 26 svozů na základě registrace pana Bischofa. Budu kontaktovat společnost
Čistá Plzeň i pana Bischofa, aby byl upřesněn problém. Pan Bischof se zaregistroval
14. 9. 2015 s tím, že první svoz měl proběhnout 1. 11. 2015. Občané měli povinnost vyvézt
popelnice před dům, vylepit, oznámit. Ten první svoz, který měl být proveden, nebyl. Byl
stanoven náhradní termín vývozu, tak je vedeno. Tato nemovitost Mikulovská 105 je jakousi
předzahrádkou, na které je ta popelnice, tudíž stojí na soukromém pozemku a je z pohledu od
silnice uzavřena v jakési komůrce. Tudíž ji popeláři nemuseli vůbec najít v případě, že nebyla
řádně představena. Bude vypracována písemná zpráva, která bude založena na místním šetření

právě v Mikulovské 105, budu chtít vědět, kolik z těch 26 svozů nebylo realizováno. Těch
stížností na začátku fungování společnosti Čistá Plzeň bylo opravdu velké množství, to bylo
způsobeno různými komunikačními šumy a předáváním jednotlivých databází. V současné
době se to množství stížností výrazně snížilo, nemám konkrétní číslo, je to okolo 2 %.
Mgr. Zarzycký - výzva členům KV, zda mají nějaké informace o situaci v ostatních obvodech
Mgr. MUDr. Kollrossová – z vlastní zkušenosti za předchozího dodavatele reklamovala
službu v průběhu 4 let pouze jednou, od té doby, co funguje Čistá Plzeň nucena reklamovat
již 5 krát a z toho 3 krát nebo 4 krát za poslední dobu, tzn. během léta, což je nepříjemné. Po
stížnosti do však vždy odvezou.
Mgr. Hegner – u některých popelnic vznikají jakési skládky, hromadí se tam odpad okolo. Je
to tedy tak, že si ti dotyční objednali nedostatek popelnic. Má Čistá Plzeň nějaký nástroj
k tomu, aby bylo pořízeno více těch nádob. Probíhají ze strany Čisté Plzně nějaké kontroly
tohoto problému? Konkrétně se to týká zejména těch problematických oblastí, např. Jiráskovo
náměstí, Čechova ulice.
Ing. Kozohorský, MBA – ano, tento problém jsme samozřejmě zaznamenali. Je dohoda
s Čistou Plzní, že to budou do určitého okruhu okolo popelnic nakládat, odvážet a likvidovat,
ale nemusí to takhle fungovat. Dále je problém, že např. na Lochotíně občané vyhazují do
kontejnerů cokoliv, např. při přestavbě bytového jádra. Je to samozřejmě porušení vyhlášky,
ale nikdo konkrétní u toho nebyl viděn. Budeme o tom jednat na ÚMO 1.
Mgr. Zarzycký – může Čistá Plzeň udělit výzvu vlastníkovi, že má třeba nedostatečný počet
nádob apod. respektive donutit ho, aby navýšil počet nádob
Ing. Kozohorský, MBA – ne, žádný takový nástroj nemáme. Bude zpracována písemná zpráva,
kde budou uvedeny výsledky místního šetření a současný stav stížností na společnost Čistá
Plzeň.
Mgr. Zarzycký – děkujeme. Ještě využiji toho, že tu je pan ředitel a požádám o stručné
informace ohledně situace v Novém divadle.
Ing. Kozohorský, MBA – první výzvu k doložení a předání podkladů obdržel od PČR na
přelomu listopadu a prosince roku 2015. Společnost Hochtief ve svých mediálních
vystoupeních uváděla, že město Plzeň nezaplatilo za odvedenou práci, za odvoz a likvidaci

zeminy. Z materiálů byla vyžádána veškerá struktura víceprací, jakým způsobem, v jakých
kompetencích a kdo je odsouhlasoval za město Plzeň, dále faktury, které jsme obdrželi a
proplatili. Z těch jsme mohli doložit pouze část, která byla proplacena. Nebyla proplacena
částka 22 mil. Za zeminu, která se stala předmětem soudního sporu. Byly předány 3 šanony
kopií dokladů a dále několik písemností jako změnové listy, podpisový řád. V dubnu 2016 že
se nebude šetřit jen zemina, ale celá zakázka. Od té doby se však již nikdo neozval.
Mgr. Zarzycký – děkuji za informace. Dále ohledně nového územního plánu, zda společnost
Amadeus, nějak reagovala či nikoliv
Ing. Kozohorský, MBA – účinnost nového územního plánu je od 1. 10. 2016, schválen na
ZMP dne 8. 9. 2016. Cca 10 dní před konáním ZMP přišla žádost od společnosti Amádeus,
abychom se vyjádřili stanoviskem Odboru územního plánování k jejich záměru, přičemž
stanovili lhůtu 7 dnů. Do sedmi dnů bylo odpovězeno, že se stanovisko zpracuje, zasláno po
jednání ZMP. Podle nového územního plánu nemůže být žádná monolitická struktura, bude
tam umožněna pouze členitější zástavba.
Mgr. Hegner – jak je to s přechodnými ustanoveními, resp. se zahájenými správními řízeními.
Budou dokončeny podle původního?
Ing. Kozohorský, MBA – ano.
Mgr. Zarzycký – asi poslední dotaz z mé strany, máte nějaké informace k postupu ve věci
Carimexu?
Ing. Kozohorský, MBA – z hlediska postupu správních orgánů tam žádný postup není. My
jsme byli dvakrát vyzváni, abychom se účastnili dražby, která byla vyhlášena exekutory.
Z našeho pohledu tam zájem o vydražení pozemků není.
(15:35 – odchod Ing. Kozohorský, MBA)

4. Kontrola plnění usnesení RMP, ZMP
Návrh usnesení splněných a prodlužovaných usnesení RMP a ZMP v období od 9. 8. 2016 do
5. 9. 2016 a jejich důvodové zprávy byly projednány v KV ZMP.
Ing. Kochmanová – technická poznámka k minulému jednání Kontrolnímu výboru a
navazujícímu jednání ZMP, které se týká kontroly plnění usnesení. Máme 9 radních, 4
magistrátní úřady, tzn. se nedá říct, že konkrétní odbor má svého rezortního náměstka pouze

jednoho. Ty úkoly jdou napříč. V roce 2015 uložilo ZMP panu radnímu Dvořákovi zpracovat
koncepci sportu, zodpovědný za zpracování té koncepce sportu byl pan radní Dvořák a paní
ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje paní Ing. Vostracká. Ten systém zpracování plnění
usnesení softwarově, je postaven na tom, že zpracovatel úředník, který vykazuje to plnění
usnesení, obdrží v systému to usnesení a přiděluje mu ručně příslušného náměstka potažmo
radního, není možné toto nastavit systémově, právě z toho důvodu, že ty úkoly jdou křížem.
Došlo k tomu, že v tomto případě koncepce sportu byl nastaven pan náměstek Šindelář,
protože je rezortním náměstkem ve vztahu ke kompetenčnímu usnesení. Pan náměstek
odsouhlasil prodloužení termínu plnění tohoto usnesení a následně těsně před konáním ZMP
si uvědomil, že za tento úkon nenese odpovědnost a že je to záležitost pana radního Dvořáka.
Takže operativně byla v systému opravena odpovědnost, aby šla správně za panem Dvořákem
a ZMP jsme na stůl předkládali nový krycí list. ZMP odsouhlasilo již ve správném znění.
Mgr. Zarzycký – poděkování úřadu, reagoval velmi rychle.
Ing. Kochmanová – to bylo k materiálu z minulého jednání a mám ještě jednu věc k dnešním
projednávaným materiálům. Při náhodné lustraci systém vykazoval ještě 4 drobné nedostatky,
tzn. materiál, který se bude předkládat RMP je doplněn o 4 další usnesení, z čehož 3 jsou
v části „Bere na vědomí“ a 1 v části „Prodlužuje“. Prosím tedy o hlasování nově upraveného
materiálu a děkuji.
Usnesení č. 16/2016.

5. Evidované stížnosti a podněty
Členům byl pro informaci předložen Přehled o peticích, stížnostech a podnětech došlých za
období od 9. 8. 2016 do 5. 9. 2016.
Úřad za výše zmíněné období obdržel celkem 2 podněty a 4 stížnosti.
Podněty se týkaly zejména konání Olympijského parku v Plzni a vysoké úrovně hladiny
hluku. V obou případech byli dotyční požádáni o shovívavost k tak rozsáhlé a výjimečné akci.
Na místě konání proběhlo několik šetření.
Stížnosti byly evidovány na správu Ústředního hřbitova, kdy tato byla vyhodnocena jako
nedůvodná. Dále stížnost na formu realizace kanalizace na poz. Parc. č. 232/1 – navýšení
terénu, taktéž vyhodnoceno Odborem stavebně správním jako stížnost nedůvodná. Stížnost

ohledně vyrozumění ke stížnosti z ÚMO1 na procesní postup a jednání pracovníků OSPOD
ÚMO 1 Plzeň a stížnost na pracovnici ORVŘ jsou stále v procesu řešení.
Usnesení č. 17/2016.

6. Různé
Mgr. Zarzycký – obdržen dotaz pana Holého na revitalizaci zimního stadionu. Požádal jsem
v tomto o součinnost Odbor správy infrastruktury. Díky té revitalizaci došlo k přestavbě
vnitřního areálu, k dovybavení kvůli méně mobilním občanů. Mám k tomu k dispozici tyto
informace:
-

investorem akce úprava stávající západní tribuny včetně doplnění výtahu je město Plzeň.

-

akce byla realizována na základě požadavku hokejového klubu

-

architektonická studie i jednotlivé stupně projektové dokumentace byly konzultovány a
odsouhlaseny se zástupci hokejového klubu

-

realizací získal zimní stadion i hokejový klub nové reprezentativní prostory, se kterými
jsou spokojeni

-

součástí stavby bylo i doplnění výtahu, který slouží i pro fanoušky s omezenou
schopností pohybu, kteří mají nová místa vyhrazena na ochozu mezi spodní a horní
tribunou na západě

-

celkové náklady 18 187 tis. Kč vč. DPH

Ing. Kochmanová – na stůl byl rozdán návrh harmonogramu na vykazování plnění usnesení
na rok 2017. Prosím o odsouhlasení a odhlasování plánu práce na příští rok. Navržené termíny
jednání Kontrolního výboru ZMP jsou následující:

18. 1.

1. 3.

Usnesení č. 18/2016.

5. 4.

10. 5.

7. 6.

23. 8.

27. 9.

25. 10.

29. 11.

7. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 16:10 poděkováním předsedy všem zúčastněným a připomenutím
dalšího termínu zasedání 26. 10. 2016 od 15:00 hodin.

Zápis zpracovala: K. Berková
Zápis ověřila: Mgr. Bartáková

Mgr. Roman Zarzycký
předseda KV

PŘIJATÁ USNESENÍ
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Plzně
16/2016
Schvaluje:
Návrh splněných a prodlužovaných usnesení RMP a ZMP od 9. 8. 2016 do 5. 9. 2016.
Hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 se držel
17/2016
Bere na vědomí:
Evidované podněty, stížnosti a petice za období od 9. 8. 2016 do 5. 9. 2016.
Hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel
18/2016
Schvaluje:
Navržené termíny zasedání Kontrolního výboru ZMP na rok 2017.
Hlasováno: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel

