Zastupitelstvo města Plzně
Kontrolní výbor
Zápis 29/2018
z 29. řádného zasedání Kontrolního výboru ZMP
konaného dne 14. 2. 2018.
Přítomni: Eliška Bartáková, Jana Bystřická, Josef Froněk, Ivan Hašek, Lukáš Hegner, Jan
Honomichl, Jaroslav Kojzar, Jana Kollrosová, Irena Rottová, Tomáš Trnka, Roman Zarzycký
Omluveni: Rolando Arias, Petr Fišer, Lucie Kantorová, Jaroslava Krumpholcová
Host: Ing. Štěpánka Kochmanová
Program:
1. Zahájení – stanovení ověřovatele zápisu
2. Schválení programu
3. Kontrola plnění usnesení RMP, ZMP za období 30. 12. 2017 – 2. 2. 2018
4. Evidované stížnosti a podněty za období 30. 12. 2017 – 2. 2. 2018
5. Různé
6. Závěr

1. Zahájení, stanovení ověřovatele zápisu
Jednání Kontrolního výboru zahájil pan předseda Mgr.Zarzycký za přítomnosti 10 členů
a konstatoval, že výbor je usnášeníschopný.
Následovalo schválení přítomnosti hosta - Ing. Kochmanové z Odboru kontroly a interního auditu,
bylo schváleno všemi přítomnými.
Ověřením zápisu byla pověřena paní Jana Bystřická, bylo schváleno všemi přítomnými.

2. Schválení programu
Program jednání, který byl členům Kontrolního výboru zaslán s dostatečným předstihem, byl
přijat všemi 10 přítomnými.
Právě přišel pan Ing. Hašek s omluvou za pozdější příchod z důvodu dopravní zácpy. Od tohoto
okamžiku je přítomno 11 členů KV ZMP.
Usnesení č. 3/2018

3. Kontrola plnění usnesení RMP, ZMP
Návrh usnesení splněných a prodlužovaných usnesení RMP a ZMP v období od 30. 12. 2017
do 2. 2. 2018 a jejich důvodové zprávy byly projednány v KV ZMP.
V rámci namátkové kontroly nebylo na základě důvodových zpráv požadováno upřesnění stavu
plnění jednotlivých usnesení u příslušných nositelů úkolů.
Usnesení č. 4/2018

4. Evidované stížnosti a podněty
Členům byl pro informaci předložen Přehled o peticích, stížnostech a podnětech došlých
za období od 30. 12. 2017 do 2. 2. 2018.
V období byly evidovány: 1 petice, 6 podnětů, 1 stížnost, z nichž byla 1 stížnost dle správního
řádu.
Z minulého zasedání Kontrolního výboru jsme měli dotazy k Benešově základní škole a ke
stížnostem na tuto školu, k vedení a celkovému stavu a atmosféře ve zmiňované škole. Paní
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Rottová požádala paní tajemnici o informace ohledně průběhu a změnách ve věci vedení Benešovy
základní školy.
Paní Hluchá předala informaci o probíhajícím výběrovém řízení ve zmíněné škole na obsazení
místa ředitele školy, přihlásili se k němu 4 muži a 2 ženy a výsledky budou známé do konce
tohoto týdne.
O slovo se přihlásil pan Froněk s dotazem na stížnost č. 2 podanou panem Ing. Ženíškem
Václavem na rozpory ve schváleném územním plánu a v ní zmíněné i jiné stížnosti různého
zaměření na členy zastupitelstva a přímo na pana primátora. Ve stížnosti cituje zneužití pravomoci
veřejného činitele, městská rada bez rozpaků a potřebných informací přidělí pozemky žadatelům a
ignoruje požadavky obyvatel sídliště Košutka a atd.
Slova se ujal pan předseda Mgr. Zarzycký. Vysvětlil členům, že pan Ing. Václav Ženíšek si stěžuje
průběžně na různé kroky úředníků a zastupitelů. Ve stížnosti podané panem inženýrem Ženíškem
Václavem jsou jím používány i velmi nevhodné příměry, což vyvolává dojem útoku na tyto osoby.
K věci se přihlásil Bc. Trnka a doplnil, ano, tento stěžovatel řeší ta parkovací místa na Lochotíně,
tento zmíněný stěžovatel je tímto jednáním již znám mnohým dotčeným a i když bojuje za dobrou
věc, mnohdy ztíží celé řešení právě tímto svým osobitým přístupem.
Dále se nikdo nehlásil s dotazem, pan předseda tedy pokračoval v dalším bodu. Oznámil, že nám
do kanceláře doručil stížnost osobně pan stěžovatel a slovo předal paní tajemnici a požádal jí
o seznámení se zmíněnou stížností. Paní Hluchá vysvětlila, že jde o podnět k prošetření ohledně
znečistěné lokality vedle Škoda sport parku u přehrady na Borech podané panem Hrabovským.
Zmíněný pán před lety podnikal v sousedství dnešního Škoda sport parku, jde o Autokemp INA.
Když se sportovní areál stavěl, pan Hrabovský prý viděl zahrnování nebezpečného odpadu, říkal,
že jde o chladničky, pozůstatky hospody a skelné vaty. Na dotaz, proč řeší situaci až nyní,
oznámil, že než politici opustí svá místa, ať napraví způsobené škody. A po tomto vysvětlení
podal u nás v kanceláři dne 5. 2. 2018 písemnou stížnost adresovanou přímo Kontrolnímu výboru.
Tuto jsem následně přeposlala na ÚMO 3 panu předsedovi KV panu Strobachovi, protože
zmíněná lokalita spadá do jejich gesce. Zmíněná stížnost byla odeslána eSpisem, emailem a interní
poštou MMP.
K tomuto tématu se vyjádřila i paní Ing. Kochmanová, stížnost, kterou pán z nepochopotelných
důvodů odkládal roky, z té se těžko dá pochopit a zpětně určit přesně, na jakém pozemku k tomuto
dle stěžovatele došlo, kde se dle něj zahrnutá skládka nachází, také jde o majitele pozemků, ve
zmíněné lokalitě není jen jeden majitel, některé pozemky patří i Povodí.
2

5. Různé
Paní Ing. Kochmanová se přihlásila o slovo. Představila nám Plán kontrolní činnosti Odboru
kontroly a interního auditu MMP na rok 2018. Panu Froňkovi odpověděla, že jde o obecné
informace o činnosti kontrol, posílá se periodicky ministerstvu 3x ročně, kontroluje se činnost
rady, zastupitelstva, kontroly usnesení, jak se vypořádávají se stížnostmi, peticemi, žádostmi, zda
je vše vyvěšeno včas, v termínu a tyto jsou přístupné na webu MMP, týká se dodržování zákona o
poskytování informací. Dále nikdo nevznesl dotaz na toto téma.
O slovo se hlásí pan Bc. Honomichl s dotazem, kam zmizely z částí Plzně hnědé popelnice na bio
odpad. Pan předseda odpovídá, že onu záležitost budeme zjišťovat.
Paní Hluchá požádala členy, aby po přijetí pozvánky na KV ZMP následně potvrzovali emailem
svou účast či neúčast na připravovaném zasedání KV. Všichni souhlasili.
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6. Závěr
Jednání bylo ukončeno poděkováním pana předsedy všem zúčastněným. Příští termín zasedání
Kontrolního výboru ZMP se bude konat 4. 4. 2018 od 15:00 hodin.

Zápis zpracovala: I. Hluchá
Zápis ověřila:

J. Bystřická

Mgr. Roman Zarzycký
předseda KV
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PŘIJATÁ USNESENÍ
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Plzně
3/2018
Schvaluje:
Návrh splněných a prodlužovaných usnesení RMP a ZMP od 30. 12. 2017 do 2. 2. 2018
Hlasováno: 10 pro, 0 proti, 0 se držel
4/2018
Bere na vědomí:
Evidované podněty, stížnosti a petice za období od 30. 12. 2017 do 2. 2. 2018
Hlasováno: 11 pro, 0 proti, 0 se zdržel
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