Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Starého Plzence
1/2022
Datum a místo konání: 16. února 2022 v 16.00 hod., v malé zasedací místnosti v budově
radnice -Masarykovo náměstí 121, 332 02 Starý Plzenec
Přítomni: viz prezenční listina, přítomni 4 členové KV z 5, (pan Josef Sutnar –omluven)

Program jednání:
1) Projednání podnětu zastupitele pana Ing. Jana Ereta k označování budov v obci
2) Kontrola plnění usnesení RM za II. pololetí roku 2021
3) Plán kontrol na II. pololetí
4) Závěr

1) Kontrolní výbor se zabýval podnětem zastupitele pana Ing. Jana Ereta, z posledního
zasedání Zástupitelstva města ze dne 13. 12. 2021.
Pan ing. Eret navrhl, aby se Kontrolní výbor zabýval zásadami pro označování ulic a jiných
veřejných prostranství a budov, s tím, zda nezmírnit požadavky na jednotné označování čísel
popisných na budovách.
Kontrolní výbor přezkoumal Zásady Rady města Starý Plzernec č. 404/2014 ze dne 19. 9.
2014 a zjistil, že tyto Zásady jsou v souladu jak s příslušnými zákony, tak i s Metodickým
pokynem Ministerstva vnitra ČR z roku 2019.
Pokud jde o požadavek Ing. Ereta o zmírnění požadavků pro jednotné označování čísel
popisných, má kontrolní výbor za to, že dosavadní úprava je dostatečná a vyhovující.
Podle § 119 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, je úkolem Kontrolního výboru
kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku
samostatné působnosti.
Kontrolní výbor se proto pouze zabýval tím, zda a jak je tato problematika upravena v
obecních předpisech a zda jsou tyto předpisy v souladu se zákonem o obcích, případně
dalšími právními normami.
Kontrolní výbor současně s tímto zápisem z jednání dne 16. 2. 2022, předkládá podrobnější
vyjádření v příloze tohoto zápisu.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

2) Přítomní členové Kontrolního výboru podrobně neprojednávali plnění usnesení RM. Podle
předloženého přehledu je zřejmé, že většina těchto usnesení je splněna, nebo se průběžně plní.
Na podrobnější kontrolu a případně i rozbor důvodů nesplněných usnesení se KV zaměří v
průběhu měsíce února a března 2022.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

3) Členové kontrolního výboru se rovněž zabývali plánem kontrol na I. pololetí roku 2022. S
ohledem na nepřítomnost předsedy KV pana Sutnara se dohodli, že náměty na kontroly
projednají až za jeho přítomnosti.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0
4) Závěr
Usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města Starý Plzenec ze dne 16. 2. 2022

Kontrolní výbor:
Bere na vědomí: Stanovisko Kontrolního výboru k podnětu Ing. Jana Ereta ve věci
označování ulic a jiných veřejných prostranství a budov, s tím, zda nezmírnit požadavky na
jednotné označování čísel popisných na budovách.
Současně bere rovněž na vědomí přílohu k tomuto zápisu, která obsahuje podrobnější rozbor
této problematiky
Ukládá: Předsedovi Kontrolního výboru Josefu Sutnarovi, předložit tento zápis na jednání
zastupitelstva dne 21. 2. 2022, včetně citované přílohy.
Pro: 4 Proti: 0 Zdržel se: 0

Ve Starém Plzenci dne 16. 2. 2022

…………………………………………
Josef Sutnar, předseda KV

Přílohy: 1 x prezenční listina
1 x příloha k zápisu z KV

