Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Starého
Plzence
7/2021
Datum a místo konání: 15. 9. 2021 v 16.00 hod., Masarykovo nám. 74, 332 02 Starý Plzenec
Přítomni: viz prezenční listina, přítomni všichni členové KV
Program jednání:
1) Zpráva o kontrole plnění usnesení Rady města
2) Informace o průběhu kontroly Správa pohledávek města
3) Zpráva o kontrole účinnosti OZV č. 1/2014 o změně OZV č. 2/2011 o pravidlech pohybu
psů na veřejných prostranstvích
4) Stanovení dalšího termínu jednání KV
5) Závěr
1) Zpráva o kontrole plnění usnesení Rady města
Předseda kontrolního výboru seznámil přítomné s plněním usnesení Rady města v I. pololetí
roku 2021. Tabulka je zpracována v elektronické podobě, je zde uvedeno průběžné plnění a
splnění konkrétních usnesení.
Statisticky lze konstatovat, že k 30. 6. 2021 bylo vydáno 282 usnesení a nesplněno je 35
usnesení. Věcně pak se nesplněná usnesení týkají především úkolů souvisejících s řešením
nemovitostí, zejména pak záležitostí, které se týkají pozemků (prodej, koupě nájem nebo
pacht.).
Pokud jde o nesplněná usnesení z roku 2019, jedná se o usnesení č. 451 (petice občanů k
vyřešení situace v Polní ulici) a 516 (žádost obyvatel v Cihlářské ulici).
U usnesení č. 514/2019, se vyskytly určité nejasnosti v souvislosti s jeho „transformací“ do
usnesení č. 159/2021. Pokud jde o toto usnesení, je nutné uvést, že bylo sice z určité části
splněno, ale úkol, respektive jeho další plnění bylo nově stanoveno usnesením č. 159/2021.
Vzhledem k tomu, že tato problematika je řešena usneseními již od roku 2015 (např.,
641/2015, 95/2016, 328/2017), bylo by vhodné, aby jak konkrétní úkol, tak i jeho plnění bylo
průběžně vyhodnoceno a ukončeno. Případně uvedeno v jaké části je usnesení plněno a v jaké
trvá
Z roku 2020 nejsou splněna usnesení č. 122, 295, 385, 475, která se rovněž převážně týkají
pozemků a problematikou s tím související.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

2) Informace o průběhu kontroly, týkající se správy pohledávek.
Členky Kontrolního výboru JUDr. Pazdiorová a Mgr. Klímová seznámily přítomné s
dosavadním průběhem kontroly. Kontrola byla zahájena počátkem srpna na právním oddělení
Městského úřadu. Právnička města Mgr. Brejníková předložila požadované informace a
doklady, zejména o současném stavu pohledávek a jejich vymáhání. Doposud nejsou dodána
vyjádření advokátů a exekutorů, kteří pro město zajišťují vymáhání pohledávek. Předmětem
kontroly by rovněž měly být i pohledávky z nájemného, ať již z městských bytů, tak i
nebytových prostor. Předpokládá se ukončení kontroly v průběhu měsíce října.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

3) Zpráva o kontrole účinnosti OZV č. 1/2014 o změně OZV č. 2/2011 o pravidlech
pohybu psů na veřejných prostranstvích
Člen KV Josef Dvořák seznámil ostatní členy KV se zjištěnými nedostatky ve výše
jmenovaných OZV a doporučeními k úpravám OZV tak aby byla aktuální a lépe
vymahatelná. Následně proběhla diskuse na jejímž základě KV doporučuje:
a) Doplnit, obnovit seznam oficiálních ulic
b) Doplnit seznam lokalit – cyklostezky , dětská hřiště
c) Doplnit k lokalitám v extravilánu zákon o lesích 289/1995
d) Osadit dětská hřiště Sedlec vršek, Sedlec park, Plzenec lom, Radyně a obě cyklostezky
bezpečnostní tabulkou nebo piktogramem.
e) Doporučuje dohodu s Mysliveckým spolkem o pomoci v dohledu na dodržování vyhlášky
v honitbě MS.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

4) Stanovení dalšího termínu jednání KV
Nejbližší termín konání KV nebyl stanoven. KV bude svolán dle aktuální potřeby. Místo
konání upřesní předseda KV v zaslané pozvánce.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0

5) Závěr - Usnesení KV Zastupitelstva města Starý Plzenec ze dne 15. 9. 2021
Kontrolní výbor:
a) Bere na vědomí:
- zprávu o plnění usnesení Rady města za první pololetí roku 2021 a trvajících usnesení z roku
2019 a 2020,
- informaci o průběhu kontroly „ Správa pohledávek města“,
- zprávu o kontrole účinnosti OZV č. 1/2014 o změně OZV č. 2/2011 o pravidlech pohybu
psů na veřejných prostranstvích,

b) Ukládá:
- předsedovi Kontrolního výboru předložit zápis č. 7/21 Zastupitelstvu města a informovat
zastupitele o jeho obsahu,
- předložit Zastupitelstvu města zprávy o kontrole usnesení Rady města za roky 2019, 2020 a
I. pololetí roku 2021.
Pro: 5 Proti: 0 Zdržel se: 0
Ve Starém Plzenci dne 17. 9. 2021

Zápis vyhotovil: Josef Sutnar, předseda KV

Přílohy:
1x prezenční listina
1x Zpráva o kontrole plnění usnesení RM
1x Tabulka plnění usnesení RM 1. pololetí 2021

