Zápis z jednání kontrolní komise 11.12.2019
Uskutečněno dne :
Přítomni:

11.12.2019,

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

Kontrolní komise byla seznámena s průběhem jednání Zastupitelstva města a s průběhem
jednání rady města za poslední období, to je od 6. jednání zastupitelstva dne 25.9.2019.
Kontrolní komise prověřila plnění z jednotlivých jednání rady a zastupitelstva města
•

18. jednání Rady 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: firma AZ-SPORTSERVIS předložila cenovou nabídku ve výši zhruba 350,0 tis.
Kč, bude zahrnuto do návrhu rozpočtu na rok 2020
•

21. jednání Rady dne 25.9.2019

Úkoly
284 – projednat žádost č.j. 1056/2016 osobně s majitelem předmětného pozemku tak, aby
bylo možné zaujmout k jeho záměru konkrétní stanovisko
termín: do příštího jednání rady zodp. TO
Plnění: bylo telefonicky projednáno s majitelem pozemku, s cenou navrhovanou městem
nesouhlasí
285 – uzavřít Smlouvu o pachtu a provozování vodovodu a kanalizace pro veřejnou
potřebu se společností VODÁRNA PLZEŇ, IČ 25205625, se sídlem Malostranská 143/2,
Doudlevce, 326 00 Plzeň
termín: ihned zodp. starostka
Plnění: smlouva uzavřena dne 3.12.2019
•

22. jednání Rady dne 9.10.2019

Úkoly
304 – zjistit technické a finanční možnosti řešení nevyhovujícího stavu domu č.p. 142
(Olejna)
termín: ihned zodp. BH, TO
Plnění: bylo posouzeno odbornou firmou která doporučuje provést injektáž domu, bude
zařazeno do návrhu rozpočtu na rok 2020; odhad nákladů činí 1 mil.
305 – zajistit zveřejnění prodeje bytů 348/3 350/2 v ulici Dolní v tisku apod.
termín: ihned zodp. BH
Plnění: záměr prodeje byl zveřejněn, na jeho základě bylo doručeno 6 nabídek, které
posoudila rada a nejvýhodnější doporučuje k projednání ZM
306 – zjistit podmínky, za kterých by bylo možné získat do majetku města pozemku u
nádražní budovy v Kaznějově, ul. Nádražní

termín: ihned zodp. Starostka
Plnění: cena prodeje pozemků v lokalitě u nádražní budovy stanovená
ČD činí 180,- Kč/m2
•

23. jednání Rady dne 23.10.2019

Úkoly
316 – projednat s majitelem koupi pozemku p.č. 329/2 za cenu 100,- Kč/m2
termín: ihned zodp. TO
Plnění: Splněno na 24 jednání rady, bod č. 4
317 – požádat projektanta o vyčíslení předpokládaných nákladů na vybudování
cyklostezky vedoucí z prostoru u požární nádrže ke koupališti
termín: ihned zodp. starostka
Plnění: byl zjištěn odhad nákladů, včetně hřiště činí zhruba 6 mil. Kč
•

24. jednání Rady dne 13.11.2019

331 - zajistit odstranění nevyhovujících sušáků na prádlo za budovou pošty a projednat se
zástupci SVJ č.p. 402, 403 umístění nových na náklady SVJ tak, aby byly odborně
upevněny a odpovídaly zásadám bezpečného užívání.
termín: do konce r. 2019 zodp. TO
Plnění: SVJ bylo informováno dopisem č.j. 1355/2019 s uvedením místa,
kam budou nové sušáky umístěny, a všech podmínek města; stávající sušáky byly
odstraněny;
332 – připravit postupný přechod od městského rozhlasu k alternativnímu řešení
poskytování informací občanům
termín: rok 2020 zodp. místostarosta
Plnění: dosud probíhá
Zapsal: dne11.12.2019 Jaroslav Šašek

