Zastupitelstvo města Plzně
Kontrolní výbor
Zápis 24/2017
z 24. řádného zasedání Kontrolního výboru ZMP
konaného dne 23. 8. 2017.
Přítomni: Rolando Arias, Eliška Bartáková, Jana Bystřická, Petr Fišer, Josef Froněk, Lukáš
Hegner, Lucie Kantorová, Jaroslav Kojzar, Jana Kollrossová, Barbora Kořanová, Irena
Rottová, Tomáš Trnka, Roman Zarzycký
Omluveni: Ivan Hašek, Jan Honomichl, Tomáš Trnka
Host: Ing. Štěpánka Kochmanová, Ing. Dagmar Svobodová Kaiferová
Program:
1. Zahájení – stanovení ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Volba tajemnice KV ZMP
4. Kontrola plnění usnesení RMP, ZMP za období 27. 5. 2017 – 11. 8. 2017
5. Evidované stíţnosti a podněty za období 27. 5. 2017 – 11. 8. 2017
6. Ing. Svobodová Kaiferová – útulek
7. Různé
8. Závěr

1. Zahájení, stanovení ověřovatele zápisu
Jednání Kontrolního výboru zahájil předseda Mgr. Zarzycký za přítomnosti 12 členů
a konstatoval, ţe výbor je usnášeníschopný.
Následovalo schválení přítomnosti dvou hostů - Ing. Kochmanové z Odboru kontroly a
interního auditu – schváleno všemi přítomnými. A paní Ing. Svobodové Kaiferové – z Odboru
ţivotního prostředí, ve věci dnes projednávané stíţnosti – 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
doplněn o bod č. 3 – Volba tajemnice KV ZMP a bod č. 6 – Vysvětlení Ing. Svobodové
Kaiferové ke kauze útulku. V takto navrţené formě byl program přijat všemi přítomnými.

3. Volba tajemnice KV ZMP
Na funkci nové tajemnice Kontrolního výboru ZMP navrţena předsedou paní Ivana Hluchá.
Schváleno všemi přítomnými.
Usnesení č. 11/2017.

4. Kontrola plnění usnesení RMP, ZMP
Návrh usnesení splněných a prodluţovaných usnesení RMP a ZMP v období od 27. 5. 2017
do 11. 8. 2017 a jejich důvodové zprávy byly projednány v KV ZMP.
V rámci namátkové kontroly nebylo na základě důvodových zpráv poţadováno upřesnění
stavu plnění jednotlivých usnesení u příslušných nositelů úkolů.
Usnesení č. 12/2017.

5. Evidované stíţnosti a podněty
Členům byl pro informaci předloţen Přehled o peticích, stíţnostech a podnětech došlých za
období od 27. 5. 2017 do 11. 8. 2017
V období evidováno: 8 podnětů, z nichţ byly 2 podněty dle správního řádu, 3 stíţnosti,
z čehoţ 2 stíţnosti byly dle Správního řádu, a 1 petice.

Před zahájením zasedání Kontrolního výboru byla přijata prozatím neevidovaná petice, tato
byla předloţena členům k řešení na stůl. Petice byla podána ve věci pronájmu městských
pozemků v katastru Litic firmě Accolade za účelem dopravního napojení PPL. Pan Michal
Hausner ţádá o posunutí rozhodnutí pronájmu na další zasedání rady. Přikládá vyjádření pana
primátora a ţádá o další jednání v této věci. O stavu bude informováno na příštím zasedání.
Stěţovatel pan Hausner zmiňuje, ţe se obyvatelé Litic chtějí s obcí odštěpit od Plzně. Prý se
nedoţádali účasti primátora a ani pana Šindeláře, oba byli zvaní.
Pan Zarzycký i Ing. Kochmanová sdělují, ţe pan Šindelář se zúčastnil a pan primátor se také
1x zúčastnil a podruhé se omluvil.
Mgr. Zarzycký vysvětluje, ţe občané se obávají, ţe tento projekt zvýší značně průjezd
kamionů a aut obcí. Dále se brání vzniklému valu a výši budov, které by měly vzniknout za
jejich domy.
Ing. Kochmanová zmiňuje, ţe ÚKR po přípravě územního plánu a jeho vyvěšení na úřední
desku, zval občany na veřejné projednání, na něţ se občané nedostavili. Stavba je v souladu
s územním plánem.
Mgr. Zarzycký – tyto problémy budeme sledovat a budeme se k nim vracet.
Usnesení č. 13/2017.

6. Vysvětlení Ing. Svobodové Kaiferové - útulek
Ve věci stíţnosti paní Markéty Košařové, ve smyslu porušení zadávání veřejných zakázek, jde
o výběrové řízení na provozování útulku pro psy a kočky, které se konalo 2. 5. 2017, bylo
vypsáno OŢP.
K vysvětlení se dostavila paní Ing. Svobodová Kaiferová. Doloţila všechny potřebné
materiály. Vysvětlila historii a průběh a dotčené subjekty, jejich finanční nabídky a vše ke
zmíněnému útulku.
Po dotazu paní Bartákové, odpověděla, ţe v počátku zaloţení útulku je rozdíl mezi plátci a
neplátci DPH, protoţe během provozování se i neplátce DPH stane následně plátcem.
Po dotazu paní Kollrossové odpověděla, ţe byla uvedena u jednoho subjektu chybná částka,
ţe se uváděly částky na rok a na 5 let. Subjekt se zmýlil v tomto udání částky. Výběrové

řízení bylo pozastaveno. Dále odpovídá na její dotaz: „Měly nabídky ve výběrovém
řízení specifikaci ceny jako nabídka Městské policie?“
Reakce Ing. Svobodové Kaiferové.:
1) Ne neměly, zadávací dokumentace nepoţadovala specifikaci ceny. Uchazeči měli
uvést pouze cenu, která v sobě zahrnovala všechny poţadované sluţby.
2) RMP usnesením č. 811 ze dne 29. 6. 2017 uloţila OŢP MMP prověřit výši a strukturu
nabídkové ceny. Coţ jsme učinili a oba účastníci svou nabídku specifikovali
v základní struktuře (cena za energie, cena za krmení, platy zaměstnanců a cena
veterinárního ošetření zvířat).
Materiál byl součástí příloh usnesení, které jsem zaslala znovu.
Je uvedeno i v důvodové zprávě. Jen pozor, jedna nabídka je kalkulována na období 1
roku a druhá na 5 let.
Výtah důvodové zprávy:
Spolek Naděje pro kočky ve svém dopise z 24. 7. 2017 sdělil toto stanovisko:
1) Nabídková cena je cenou konečnou.
2) Struktura nabídkové ceny za kalendářní rok je:
Mzdové náklady

2 000 000 Kč

Veterinární péče

1 200 000 Kč

Krmení

1 200 000 Kč

Ostatní

205 600 Kč

Energie

450 000 Kč

Celkem

5 055 600 Kč

Mikroregion Radnicko ve svém dopise ze dne 20. 7. 2017 sdělil toto stanovisko:
1) Nabídková cena je cenou konečnou.
2) Struktura nabídkové ceny za celé 5 leté období je:
Mzdové náklady 15 000 000 Kč
Veterinární péče

6 903 550 Kč

Krmení

3 138 750 Kč

Energie

4 760 050 Kč

Provozní náklady 1 000 000 Kč
Celkem

30 802 350 Kč

Následně se dne 27. 6. 2017 přihlásila Městská policie.
Na dotaz paní Bartákové, odpověděla, ţe městská policie je součástí města a město si samo
sobě nevypisuje soutěţ, výběrové řízení. Město by tedy financovalo zmíněný útulek.
Není zjevné, ţe by docházelo k manipulaci se subjekty přihlášenými do výběrové soutěţe.

7. Různé
Problematická místa
K problému Problematická místa, se hlásí paní Bystřická s tím, ţe projít Husovo náměstím, je
strachem o ţivot, týká se to i ostatních zmíněných lokalit, jak v našem dopise Ing. Balounovi,
tak i v jeho odpovědi nám. Paní Bystřická i paní Bartáková se shodují, ţe jde
o shromaţďování nepřizpůsobivých osob, znečišťování odpadky, rozbitými lahvemi, atd.
Paní Ing. Kochmanová zmiňuje, ţe se připravuje projekt s odbory: OŢP a prevence
kriminality a MP. Následně by měla probíhat kontrola i podnikatelských subjektů v daných
lokalitách, zda dodrţují vyhlášku o odpadech. I kontrola osob zůstávajících na zmíněných
lokalitách a obyvatel ubytoven na těchto místech. MUDr. Arias zmiňuje, jak dalece se můţe
toto ovlivnit, aby se některé tyto osoby nebránily, ţe jde o narušování jejich práv.
MUDr. Arias vznáší dotaz o nádobách na odpady. Je proti všem trendům, aby se sluţby
o odpadech zpoplatňovaly, pokud chceme, aby lidé třídili odpad, ať platí netříděný, ale měli
bychom napomoci lidi učit třídit, motivovat občany. Paní Ing. Kochmanová odpovídá, ţe
Čistá Plzeň je dceřinou společnosti Plzeňské teplárenské a ţe dotaz by nám mohl zodpovědět
pan ředitel Kozohorský.
MUDr. Kollrossová – cesta z náměstí okolo hotelu U Zvonu. Jsou tam ty kostky takto
poloţeny schválně, aby se tam tolik nejezdilo? Převzalo město jako kvalitní dílo bez dalších
reklamací?
Pan Froňek následně zmiňuje probíhající renovaci Wilsonova mostu na Americké.
Proč, kdyţ byla renovace jiţ dokončena, se tam zase kope? Zároveň se dotazuje, zda stavbu
provádí stejná firma, která prováděla cestu v předtím zmiňované oblasti U Zvonu.
Obě zmíněné věci budou prověřeny.

8. Závěr
Jednání bylo ukončeno poděkováním předsedy všem zúčastněným. Příští termín zasedání
Kontrolního výboru ZMP je 27. 9. 2017 od 15:00 hodin.

Zápis zpracovala: I. Hluchá
Zápis ověřila: J. Bystřická

Mgr. Roman Zarzycký
předseda KV

PŘIJATÁ USNESENÍ
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Plzně
11/2017
Schvaluje:
Jako tajemnici Kontrolního výboru Zastupitelstva města Plzně: Ivanu Hluchou.
Hlasováno: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrţel
12/2017
Schvaluje:
Návrh splněných a prodluţovaných usnesení RMP a ZMP od 27. 5. 2017 do 11. 8. 2017.
Hlasováno: 13 pro, 0 proti, 0 se drţel
13/2017
Bere na vědomí:
Evidované podněty, stíţnosti a petice za období od 27. 5. 2017 do 11. 8. 2017.
Hlasováno: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrţel

