Zápis z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Kaznějov
Uskutečněno dne : 17.9.2019, formou konference
Přítomni:

Jaroslav Šašek, Dana Karbanová, David Müller, Lukáš Kožíšek, Pojer Luboš
Za MěÚ: Zuzana Matúšková, Ing. Eliška Bartásková

Kontrolní výbor byl seznámen s průběhem jednání Zastupitelstva města a
s průběhem jednání Rady města za období od 5. jednání zastupitelstva dne
26.6.2019.
Kontrolní výbor prověřil plnění usnesení z jednotlivých jednání rady a zastupitelstva
města

• 15. jednání Rady města Kaznějov dne 26.6.2019
Úkoly
227 – požádat ČŠI, Plzeňský inspektorát, Krajský úřad Plzeňského kraje, Základní
školu Kaznějov, Školskou radu při ZŠ Kaznějov o nominaci dalších členů konkurzní
komise a zajistit účast odborníka v oblasti st. správy, org. a řízení v oblasti školství
odpovídající typu ZŠ Kaznějov
termín: ihned, zodp. tajemnice
Plnění: 27.6.2019 byly příslušným institucím rozeslány žádosti o nominaci členů
konkurzní komise
228 – informovat nájemce bytu č. 312/2 o možnosti umístit na vlastní náklady satelit
na konzoli na domě č.p. 312
termín: ihned zodp., Zuzana Matúšková
Plnění: po konzultaci s nájemkyní bytu č. 312/2 bylo vyhodnoceno, že výhodnější než
umístit satelit na konzoli je zajistit prořezání stromu tak, aby nebránil signálu
pro satelit; problém je vyřešen;

• 16. jednání Rady města Kaznějov dne 26.6.2019
rada na základě obdržených nominací jmenovala členy konkurzní komise
pro konkurz na pracovní místo ředitele Základní školy Kaznějov
Úkoly
nebyly uloženy

• 17. jednání Rady města Kaznějov dne 24.7.2019
Úkoly

244 – zadat vypracování znaleckého odhadu ceny bytu č. 350/2 v ul. Dolní
termín: konec srpna 2019, zodp. BH
Plnění: 12.8.2019 telefonicky objednáno zpracování posudku, šetření na místě
5.9., posudek doručen 11.9.2019
245 – vyzvat Pohyb Kaznějov z.s. k předložení rozpočtu plánované rekonstrukce
antukového hřiště v areálu „koupaliště“
termín: konec srpna 2019 zodp. tajemnice
Plnění: 30.7.2019 byla zaslána e-mailová výzva na adresu předsedkyně spolku
Pohyb Kaznějov z.s. k doplnění žádosti o podrobný rozpočet plánované akce,
přílohou výzvy byl i předepsaný formulář pro podávání žádosti o finanční příspěvky.
Diskuse
Ing. Nový – měla by se zveřejnit informace, kam se mají obracet v případě nutného
ošetření pacienti MUDr. Janouše
Plnění:
26.7. byla na www.kaznejov.cz zveřejněna tato informace:
Zubní ordinace v Kaznějově je v současné době z důvodu nemoci MUDr. Janouše uzavřena.
V případě potřeby lze vyhledat první pomoc u MDDr. Ilony Třískové v Plasích, tel. č.
373322275, u MUDr. Josefa Hnáta v Horní Bříze, tel. č. 377955515 nebo na zubní
pohotovostní službě Denisovo nábřeží č. 1000/4 v Plzni.

18. jednání Rady města Kaznějov dne 21.8.2019
Úkoly
262 – zajistit pro příští rok komplexní řešení dětského hřiště před Měú a zahrnout ho
do návrhu rozpočtu na rok 2020
termín: únor 2020, zodp. TO
Plnění: úkol trvá

Účast na vzdálené konferenci
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Zapsal: Jaroslav Šašek
předseda kontrolního výboru

