
Zápis

ze zasedání Kontrolního výboru

Zastupitelstva města Nepomuk 

konaného dne 9.3.2011 v hotelu U Zeleného stromu
___________________________________________________________________

Přítomni:
Členové Kontrolního výboru: Ing. Pavel Jiran,  PhDr. Pavel Kroupa, František Mašek
Hosté: ---

Na zasedání byly přítomni všichni členové Kontrolního výboru (dále KV) .

Předseda KV Ing. Pavel Jiran zahájil jednání KV v 19.08 hod.

Program jednání:

1. „Odpověď Rady města KV“ ze dne 23.2.2011 
2. Jednání zastupitelstva
3. Různé
4. Závěr

(schváleno: 3-0-0)

Při zasedání byly postupně projednány jednotlivé body výše uvedeného programu:

Ad 1)  „Odpověď Rady města KV“ zde dne 23.2.2011 

KV projednal  dokument „Odpověď Rady města KV“ zaslaný mailem  zastupitelům 
sekretariátem  starosty  dne  23.2.2011.  V  diskuzi  byla  probrána  jednotlivá,  v  dotčeném 
materiálu obsažená,  věcná témata i  obecný vztah KV, zastupitelstva (dále  ZMN)  a Rady 
města (dále RMN). Na závěr byla přijata následující usnesení:

• KV děkuje RMN za projednání zápisu ze svého zasedání ze dne 7.2.2011 a přijetí 
stanovisek  ke  všem  jeho  bodům.  KV  je  ale  zároveň  poněkud  zaskočen 
konfrontačním tónem některých uvedených vět. 
Dovolujeme si upozornit RMN, že KV není jakýmsi opozičním protipólem RMN, ale 
orgánem ZMN (viz §117 od.1 zákona o obcích), jehož úkolem je především kontrola 
plnění usnesení ZMN a RMN a dodržování právních předpisů městským úřadem (viz 
§119 zák.). Může se proto autonomně obracet na všechny organizační složky místní 
samosprávy a žádat po nich informace, vysvětlení i spolupráci a pomoc (v případě 
MÚ viz §109 od. 3 a)2  zák.). Ze své činnosti se pak KV zodpovídá výlučně ZMN.
Není proto např. nezbytně nutné, aby RMN odpovídala i na ta usnesení KV, která jí 
nejsou adresována (např. bod 6 zápisu).  

 (schváleno: 3-0-0)

• KV konstatuje, že by při projednávání kauzy „Sokolovna“ na zasedání dne 7.2.2011 
učinil  jiné  závěry,  pokud  by  měl  k  dispozici  všechny  relevantní  podklady. 
Doporučujeme RMN, aby byl všem zastupitelům zasílán e-mailem kompletní zápis z 
jejího  jednání,  neboť  dle  §101  od.  3  zák.  se  s  ním mají  stejně  právo  seznámit. 
Nemohlo  by  pak  docházet  k  podobným  dezinterpretacím,  nebo i  spekulacím,  že 



určité  záležitosti,  které  nejsou  řešeny  vydáním  usnesení  a  jsou  uvedeny  pouze 
v zápisu RMN, mohly být dopsány do zápisu až dodatečně.

 (schváleno: 3-0-0)

• K odpovědi RMN na požadavek KV v bodu 6) minulého zápisu: KV upozorňuje, že 
RMN není orgánem, který rozhoduje o prominutí  poplatků, stejně tak jím není ani 
starosta,  ani  místostarosta,  ani  tajemník.  To  je  výhradně  v  kompetenci  správce 
poplatků (Finanční odbor MÚ), od něhož KV požaduje stále vysvětlení.  Pokud se 
nějaká domluva, o které se současná RMN zmiňuje ve své reakci, skutečně stala, tak 
bez vědomí tehdejšího místostarosty a opory v zákoně. 

(schváleno: 3-0-0)

Ad 2)  Jednání zastupitelstva

KV se zabýval stávající praxí při zasedání ZMN, programem, procedurální a formální 
stránkou jednání i problematikou zápisů z něj. V rámci bodu byla přijata tato usnesení:

• KV vyzývá starostu města, aby zařazoval do programu jednání zastupitelstva body 
„Zprávy  z  jednání  kontrolního  výboru“  a  „Zprávy  z  jednání  finančního  výboru“. 
Vzhledem k §117 a.n.  zákona 128/2000Sb.,  o  obcích,  je  žádoucí,  aby  se mohlo 
zastupitelstvo města zabývat činností svých iniciativních a kontrolních orgánů. 

 (schváleno: 3-0-0)

• KV  doporučuje  starostovi  či  jinému  předsedajícímu  zasedání  městského 
zastupitelstva,  aby  v  zájmu přehledného  a  věcného  průběhu  jednání  přihlížel  při 
řízení  schůze  k  ustanovením  čl.  VII  Jednacího  řádu.  Především  považujeme  za 
přínosné, aby vždy probíhala moderovaná rozprava (viz od. 9 a 10 čl. VII JŘ) a po 
jejím ukončení (v rámci každého bodu) se teprve přikročilo k hlasování (o návrhu a 
všech případných pozměňovacích návrzích a protinávrzích – viz V/8 JŘ). 

 (schváleno: 3-0-0)

• Pro zvýšení účasti veřejnosti na rozhodování doporučuje KV předsedajícímu ZMN 
upozorňovat přítomné občany, že se také mohou (v souladu s JŘ) účastnit rozprav 
ke každému bodu programu. 

 (schváleno: 3-0-0)

• KV upozorňuje, že by bylo vhodné, aby v souladu s čl. IX/6 JŘ byl na internetových 
stránkách města zveřejňován kompletní zápis (upravený v souladu se zákonem na 
ochranu osobních údajů) a nikoliv jen soupis schválených usnesení.

 (schváleno: 3-0-0)

Ad 3)  Různé

KV  se  zabýval  otázkou  zasílání  pozvánek zastupitelům  na  jednání  ZMN či  jiné  akce 
pořádané  městem.  Bylo  diskutováno  zejména,  zda  je  nutné  v  dnešní  době  stále  ještě 
používat klasické dopisy, když elektronická komunikace je rychlejší, levnější i ekologičtější. K 
tématu byla schválena tato usnesení:

• KV  doporučuje  MÚ,  aby  zasílal  zastupitelům  (případně  i  jiným  subjektům),  kteří 
aktivně  používají  elektronickou  poštu,  namísto  tištěných  pozvánek  pouze 
elektronické. 

 (schváleno: 3-0-0)



• KV doporučuje zastupitelům, kteří dosud nedisponují e-mailovou adresou, aby zvážili 
její zřízení. Usnadnilo a zefektivnilo by to vzájemnou komunikaci a znamenalo by to i 
jisté, byť nevysoké, úspory v městském rozpočtu.

 (schváleno: 3-0-0)

Dále bylo, i v návaznosti na bod č.1, diskutováno o možnostech zlepšení komunikace mezi 
KV a ostatními členy ZMN.

Usnesení:

• KV pověřuje  svého předsedu zasíláním informace o konání zasedání KV ostatním 
zastupitelům prostřednictvím e-mailu obvykle s týdenním předstihem.

 (schváleno: 3-0-0)

Na stránkách KV (www.nepomuk.cz/kontrolni-vybor) se v minulých dnech objevily kompletní 
zápisy z let 2009-2010, které zde předtím vůbec nebyly a to včetně stanoviska JUDr. Kubeše 
ke kauze Krušovice-Sokolovna datovaného 29.11.2010. KV k tomu přijal tato usnesení:

• KV oceňuje, že byly na městských stránkách dodatečně zveřejněny zápisy z jednání 
KV v letech 2009-2010.  Jde o,  sice opožděný,  ale pozitivní  příspěvek k  posílení 
transparentnosti činnosti městské samosprávy a informovanosti občanů.

 (schváleno: 3-0-0)

• KV  vyjadřuje  údiv,  proč  byl  na  jeho  stránkách  v  sekci  Zápisy  2010  zveřejněn 
dokument  „*-stanovisko-pravnika-ke-krusovicim.pdf“,  když  se  členové  KV  měli 
možnost s daným textem seznámit až 23.2.2011. KV požaduje po správci webu, aby 
tento dokument byl chronologicky zařazen k „Odpovědi RMN z 23.2.2011.“

 (schváleno: 3-0-0)

KV se také zabýval problematikou vlastní kontrolní činnosti ve smyslu §119 zákona o obcích, 
tedy fyzickými kontrolami jednotlivých odborů MÚ a přijal toto usnesení:

• KV  pověřuje  svého člena  PhDr.  Pavla  Kroupu  provedením  kontroly  usnesení  a 
zápisů  z  jednání ZMN  a  RMN  a  namátkovou  kontrolou  účetních  dokladů  na 
finančním odboru MÚ k ověření, zda s finančními prostředky města je nakládáno v 
souladu s usneseními ZMN a RMN a příslušnými právními předpisy.  

 (schváleno: 3-0-0)

Ad 4) Závěr

Předseda KV ukončil jednání KV ve 20:33 hodin.

Zapsal: Ing. Pavel Jiran, předseda KV


