
ZÁPIS

4. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města Nepomuk 2014-2018 

Zasedání proběhlo na 5 etap v rozmezí 1.11. – 10.12.2015  4x na městském úřadě a 1x na 
Sokolovně, vždy po cca 2 hodinách

přítomni: 
Václav Kovář, Miroslav Němec, Miloslav Kubík 

Na zasedání byli přítomni všichni členové kontrolního výboru (dále jen KV). 

PROGRAM JEDNÁNÍ: 

NEBYL DOPŘEDU STANOVEN,  členové KV každý přinesl své podněty či podněty, které dostali od 
veřejnosti, byla provedena kontrola faktur za období březen – listopad 2015.

Bylo projednáno:

1) reakce na předchozí zápis z 3. zasedání kontrolního výboru.

KV dosud nedostal odpovědi Rady města na vznesené dotazy z 3. zasedání KV.

KV žádá Radu města, aby reagovala na podněty a dotazy KV.

2) Dřevo z prořezů městské zeleně.

Město Nepomuk prodává dřevo z městských lesů chvályhodným způsobem. Zajímá nás ale, jak je
nakládáno s městským dřevem (palivové dřevo), vzniklým při probírkách městské zeleně. Panuje zde
podezření,  že  dříve  zavedený  systém  prodeje  dřeva  z kácení  zeleně  v intravilánu  města  (příjem
rozpočtu v řádu desítek tisíc ročně) není aplikován a dřevo si rozebírá každý zdarma.

KV žádá Radu města, aby vyčíslila, kolik a v jaké hodnotě bylo prodáno palivového dřeva za rok 2015.

3) Závěry kontroly faktur.

Kontrolní výbor provedl kontrolu přijatých faktur za období březen – listopad 2015 s těmito výsledky. 

a) Formálně jsou faktury správně vedeny, kontrolován byl i obsah, co bylo a za co fakturováno. 
Na  mnoha  fakturách  jsou  pouze  velmi  stručné  informace.  Stejně  stručně  jsou  k fakturám
vystavené objednávky. Nelze tak z některých faktur ani objednávek zjistit, co přesně a v jakém
rozsahu bylo fakturováno (objednáno). 

b) Součtem faktur bylo zjištěno, že na drobném hardwaru, tonerech a inkoustových náplních bylo
za  sledované období  vyplacenou souhrnně přes 290.000,-  Kč.  Otázkou je,  zdali  by nešla
vysoutěžit cena za jednotlivé typy používaných tonerů apod. a uzavřena rámcová smlouva
s vítězným dodavatelem. Ušetřilo by se patrně výrazně oproti stávajícímu systému (inspirací
centrální nákup Plzeňského kraje, funkční i pro příspěvkové organizace kraje). 

c) Dále  KV  konstatuje,  že  je  neúměrně  „mrháno“  veřejnými  prostředky  v oblasti  kultury.  
Jen do propagace města a akcí v médiích (noviny, televize, rádia, plakáty) šlo několik stovek
tisíc Kč. Jsou to diskutabilně vynaložené prostředky s neměřitelným vlivem na návštěvnost.
Prostředky, po kterých není žádný hmatatelný výsledek. Myslíme si, že by bylo lépe, kdyby 
se tyto prostředky použily tak,  aby byly vidět  a občané z nich měli  přímý prospěch. Další
stovky tisíc šli na různé kulturní akce, z nichž mnohé jsou opět diskutabilní. Úhrada proběhla 



i za množství pohádek, s malou návštěvností. (ostatně školkou navštěvující děti mají pohádky
velmi  často  ve  školce  a  proč  by  na  ně  chodili  ještě  na  město).  Nutno  podotknout,  že
návštěvníci  většiny  menších  kulturních  akcí  jsou  víceméně  stejní  lidé.  Město  tak  vydává
obrovské  množství  veřejných  prostředků  na  akce  využívané  jen  malou,  úzkou  skupinou
obyvatel.  Propagace  
a náklady na kulturní akce za sledované období přesáhly 800.000,- Kč bez DPH. Zajímavostí
je  nákup  vlaječek,  praporů  apod.  Celkem  za  cca  30.000,-  bez  DPH.  Žádáme  radu  a
zastupitele o zamyšlení se nad tímto bodem a zároveň o odpověď na dotaz: Jaká byla
příjmová  
a  výdajová  stránka  těchto  akcí:  květnová  nepomucká  pouť,  koncert  Čanky  Šou  
a reprezentační ples města Nepomuk

d) 18.000,-  Kč  vydalo  město  na  výstavu  válečné  techniky  –  tank  SHERMAN  v květnu  
na nepomuckém náměstí a přesto město opomnělo tuto akci zpropagovat u obyvatel a tak 
o ni nikdo nevěděl a akci vidělo jen pár lidí,  kteří  měli to štěstí  a zrovna se nacházeli  na
náměstí v Nepomuku

e) Další fakturou byla faktura od Storgé – útulek pro psy, za pobyt psa z Kasejovic. KV zajímá,
zdali  tato  faktura  s částkou  přes  18.000,-  Kč  byla  přefakturována  do  Kasejovic  a
případně proč byla fakturována městu Nepomuk a nikoliv přímo obci Kasejovice. Asi
není správné, aby město Nepomuk platilo za pobyt psů odchycených v Kasejovicích.

f) Dále bylo fakturováno cca 55.000,- Kč bez DPH od společnosti TRAKOM za sekání trávy.
Stejně tak přišla i faktura za sekání od FK Nepomuk.  Zajímá nás, proč město nevyužívá
přednostně své kapacity k sekání trávy (navíc v roce, kdy díky suchu tráva prakticky
nerostla)  a  zdali  vůbec  FK  vlastní  příslušné  živnostenské  oprávnění  pro  podnikání
v oblasti údržby zeleně, když je u něj městem služba objednána.

g) KV  se  pozastavil  nad  nákupem  nového  žacího  traktoru  ISEKI.  Kromě  toho,  že  veřejná
zakázka,  tak  jako  drtivá  většina  dalších,  nebyla  zveřejněna  na  webu  města,  se
pozastavujeme,  
na základě čeho byl vybrán zrovna tento typ stroje, když adekvátně porovnatelný stroj
české výroby od Wisconsin Engineering Prostějov vyjde o více než 100.000,- levněji
než pořízená zahraniční ISEKI. Nehledě nato, že dodavatel – firma Agrowest dodává
oba typy strojů.

h) Nesmyslným výdajem pak bylo i zvýraznění zápisu ve Zlatých Stránkách za 6.000,- Kč bez
DPH. Zajímá nás, proč se v dnešní době, kdy každý hledá informace na webu, investuje
do tohoto typu média.

i) 117.420,- bez DPH bylo vydáno na stojany na jízdní kola. Kde jsou tyto stojany umístěny?

Níže rozpis nákladů kultura březen-listopad (položky v rámci stovek korun většinou ani nezapisovány
– povětšinou plakátování v okolních městech)

kultura
mafra kampaň 1519
mafra kampaň 1760
kampaň plakátovací 15444
tisk programů 4890
výlep 453
reklama Plzeňský deník 7488



reklama MF 6400
mafra 4882
tisk - nepomuk v kapse 4360
výlep 701
výlep 840
výlep 990
reklama MF 4892
Radio House 2500
pouť 17000
pouť 30000
reklama 14400
fotografie 10980
vystoupení NAKARA 9000
ozvučení poutě 4000
omalovánky 9000
divadlo 14800
výstava válečné techniky 18000
tisk 7165
kampaň 3800
kouzelník 5000
reklama 420
oživení A.Němejce - Brožová 33000
pouť 16000
pouť 6000
pouť - flašinet 10000
pouť 8000
pouť 3200
pouť 2050
pouť 2750
pouť 10000
divadlo 4000
praporky 50ks 14700
návrh plakátů 1245
plakáty 520
almanach obcí a měst 2580
zlaté stránky 6000
ČR města a obce 5000
vlajky 17000
ubytování švejk 16435
kulturní program 750
letáky 7900
jarní pout 870
plakáty 2454
plakáty v plzni 6300
Holiday world 20661
ZAK TV okénko 30000



Plzeňský deník 12500
VLL výstaviště 10700
koreš nepomucko- konzultace 3000
tisková práva - vytvoření 
Marian 4500
cesta v kraji MF Dnes 10000
moje země česko 2250
Radio House 2500
kampaň cesty městy 30900
pohádka 4000
hudba FT 2500
konzert v kostele 26000
kampan MF 12000
mafra 12000
materiál nepomuk do kapy 4200
hudba FT 2500
plachty FT 1430
tisk letáků 3750
pohádka 3501
pohádka 3000
plakáty 900
tisk letáků 1300
časopis TIM 6500
kalendáře 3500
Radio House 5760
vlajky 14595
kampan MF 4730
konzert čanky show 19000
zvuk čanky show 7200
doprava čanky show 7438
plakáty čanky show 690
švejk čanky show 1458
kampan MF 6500
nepomuk v kapse 3750
konzert Chaire 12000
plakáty 1290
reklama 777
tisk plakátů 2580
propagace v Plzni 30700
Paleček 10000
kupon 2696
tisk 2450
kampan FT 3676
doubrava 4600
hudba FT 7000
ubytování turistů pod ZH 6452



skicovné 1653
ZAK TV okénko 15000
šantal 35000

V Nepomuku dne 15.12.2015, zapsal: Václav Kovář


