Zastupitelstvo města Plzně
Kontrolní výbor

Zápis 19/2016
z 19. řádného zasedání Kontrolního výboru ZMP
konaného dne 18. 1. 2017.
Přítomni: Eliška Bartáková, Rudolf Bayer, Jana Bystřická, Petr Fišer, Lukáš Hegner, Jan
Honomichl, Lucie Kantorová, Jaroslav Kojzar, Barbora Kořanová, Roman Zarzycký
Omluveni: Rolando Arias, Ivan Hašek, Jana Kollrossová, Irena Rottová, Tomáš Trnka
Host: Ing. Štěpánka Kochmanová
Program:
1. Zahájení – stanovení ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění usnesení RMP, ZMP za období 15. 11. 2016 – 6. 1. 2017
4. Evidované stížnosti a podněty za období 15. 11. 2016 – 6. 1. 2017
5. Různé
6. Závěr

1. Zahájení, stanovení ověřovatele zápisu
Jednání Kontrolního výboru zahájil předseda Mgr. Zarzycký v 15:00 za přítomnosti 9 členů
a konstatoval, že výbor je usnášeníschopný. Následovalo schválení přítomnosti hosta Ing. Kochmanové z Odboru kontroly a interního auditu – schváleno všemi přítomnými.
Ověřením zápisu byla pověřena paní Jana Bystřická, schváleno všemi přítomnými.

2. Schválení programu
Program jednání, který byl členům Kontrolního výboru zaslán s dostatečným předstihem, byl
schválen všemi přítomnými bez dalších úprav.

3. Kontrola plnění usnesení RMP, ZMP
Návrh usnesení splněných a prodlužovaných usnesení RMP a ZMP v období od 15. 11. 2016
do 6. 1. 2017 a jejich důvodové zprávy byly projednány v KV ZMP.
V rámci namátkové kontroly byla vybrána níže uvedená usnesení a vyžádán stručný popis
procesu plnění jednotlivých usnesení u příslušných nositelů úkolů.

ZMP 2010/0098 – Uzavření dodatku č. 1 ke SoBSK – Galerie Dvořák Plzeň, s. r. o.
Vysvětlení poskytla Mgr. Bohuslava Kylarová – vedoucí Odboru příjmů z pohledávek a
prodeje. V současné době řeší Odbor nabývání majetku MMP.
Dodatek ke SOSB dle bodu II.2. usnesení ZMP č. 98/2010 nebude již uzavřen, neboť se
v současné době projednává uzavření konečných smluv s právním nástupcem společnosti
Obchodní dům Dvořák, s.r.o., tj. Galerie Slovany s.r.o. Schválení konečných smluv by mělo
být realizováno v první polovině letošního roku. Dříve nebylo možno předložit, neboť na
pozemcích, které má získat město Plzeň, do současné doby váznou zástavní práva. Bod II.2.
usnesení ZMP č. 98/2010 bude při konečném projednání majetkoprávního vypořádání v ZMP
zrušen.
Pro úplnost bylo uvedeno, že smluvní pokuta za nedodržení termínu kolaudace dle II.3 výše
uvedeného usnesení ZMP byla ze strany společnosti uhrazena, a to již v roce 2010.

ZMP 2014/0257 – Záměr města k majetkopráv. vypořádání „Bytové domy – Plzeň,
Malostranská ul. I. a II. etapa“, spol CZ STAVEBNÍ HOLDING, a. s.
Vysvětlení poskytla Ing. Eva Hasmanová – vedoucí Odboru nabývání majetku Ekonomického
úřadu MMP. Zpráva Kontrolnímu výboru, související usnesení i náhled níže jako příloha.

ZMP 2014 č.257
ZMP 2015 č.396
INFORMACE PRO
záměr Malostranská.doc prodej.doc
KONTROLNÍ VÝBOR 18.docx

Malostranská Květná mm.pdf

ZMP 2015/0096 - Jednací řád Výboru pro zadávání veřejných zakázek ZMP.
VZVZ se řídí Jednacím řádem Výboru pro zadávání veřejných zakázek v souladu s usn. ZMP
2015/0096.

RMP 2014/0841 – Odůvodnění VZ „Údržba a zajištění provozu veř. osvětlení na území
města Plzně“ dle § 156 odst. 1 zákona o VZ
Žádost o prodloužení termínu plnění předmětného usnesení do 28. 2. 2017 byla odeslána do
systému ÚzU dne 23. 12. 2016, viz níže:
Veřejná zakázka "Údržba a zajištění provozu VO na území města Plzně" nebude realizována,
údržba a provoz VO na území města Plzně bude zajišťován na základě usnesení RMP č. 1054
z 10. 10. 2016.
Usnesením RMP č. 1054 z 10. 10. 2016 byl schválen model zajištění provozu a údržby
veřejného osvětlení ve městě Plzni mezi zadavatelem statutárním městem Plzeň zastoupeným
SPRÁVOU

VEŘEJNÉHO

STATKU

MĚSTA

PLZNĚ,

příspěvkovou

organizací,

a

společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., dle „Nové koncepce provozu a údržby
veřejného osvětlení v Plzni“.
Z výše uvedeného důvodu bude v lednu 2017 požádáno o zrušení předmětného usnesení.
Usnesení č. 1/2017.

4. Evidované stížnosti a podněty
Členům byl pro informaci předložen Přehled o peticích, stížnostech a podnětech došlých za
období od 15. 11. 2016 do 6. 1. 2017
Úřad za uvedené období evidoval 4 stížnosti, jež se týkaly chování a jednání ředitelky 27. MŠ
Bc. Pavlíny Ostrovské; neutěšeného stavu komunikace, vodovodu, nakládání s odpady
v rozporu se zákonem o odpadech; odbavovacího systému PMDP; řešení přestupku – námitka
podjatosti. Úřad přijal v období petici za řešení dopravního značení v blízkosti Waldorfské
školy Dobromysl v Husově 43, Plzeň.
Usnesení č. 2/2017.

5. Různé
Mgr. Zarzycký – na základě dotazu pana Bc. Trnky byla u ředitele Technického úřadu Ing.
Kozohorského, MBA vyžádána statistika závad divadelní techniky Nové scény DJKT za rok
2015 a 2016 se zaměřením na závady, které minimálně jedenkrát způsobily přerušení
divadelního představení – přesný počet, rozsah a řešení těchto závad. Statistiku zaslal ředitel
Obytné zóny Sylván pan Pavel Trefanec. Závady nastaly následující:

Zrušené představení s vrácením lístků:
16.1.2015 - reklamace č.52, nefunkční ethernetová síť systému ovládání jevištní technologie reklamace zhotovitelem neuznána s odkazem na kolísání napětí elektrické sítě; odstraněno na
náklady subdodavatele výměnou 4ks datových boxů,.
30.9.2016 - reklamace č.253, vada scénického ozvučení - reklamace uznána zhotovitelem,
vyřešeno opravou řídící jednotky.
Představení s přerušením pro odstranění závady:
1.11.2016 - reklamace č.260, vada ozvučení - cca 15 minut pauza, reklamace uznána
zhotovitelem,
komponentů.

opravena přepojením na náhradní trasu a následně výměnou vadných

6. Závěr
Jednání bylo ukončeno v 15:40 poděkováním předsedy všem zúčastněným a připomenutím
dalšího termínu zasedání 1. 3. 2017 od 15:00 hodin.

Zápis zpracovala: K. Berková
Zápis ověřila: J. Bystřická

Mgr. Roman Zarzycký
předseda KV

PŘIJATÁ USNESENÍ
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Plzně
1/2017
Schvaluje:
Návrh splněných a prodlužovaných usnesení RMP a ZMP od 15. 11. 2016 do 6. 1. 2017.
Hlasováno: 10 pro, 0 proti, 0 se držel
2/2017
Bere na vědomí:
Evidované podněty, stížnosti a petice za období od 15. 11. 2016 do 6. 1. 2017.
Hlasováno: 10 pro, 0 proti, 0 se zdržel

