
Zápis

ze zasedání Kontrolního výboru

Zastupitelstva města Nepomuk 

konaného dne 20.4.2011 v hotelu U Zeleného stromu
___________________________________________________________________

Přítomni:
Členové Kontrolního výboru: Ing. Pavel Jiran,  PhDr. Pavel Kroupa, František Mašek
Hosté: Zdeněk Šimáček – do 19:55

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

Předseda KV Ing. Pavel Jiran zahájil jednání KV v 19.10 hod.

Program jednání:

1. Kontrola přijatých usnesení a odpovědi Rady města (dále RMN)
2. Rekonstrukce Přesanického náměstí
3. Nové billboardy 
4. Stavebně-technický stav domu čp. 72
5. Různé
6. Závěr

(schváleno: 3-0-0)

Při zasedání byly postupně projednány jednotlivé body výše uvedeného programu:

Ad 1)  Kontrola přijatých usnesení a odpovědi RMN 

KV zkontroloval svá usnesení přijatá na předchozích dvou schůzích a konstatuje, že 
usnesení byla vzata dotčenými orgány města na vědomí a jsou splněna či průběžně plněna, 
až na následující případy:

• K bodu  č.  6  zápisu  z  jednání  KV ze  dne  7.2.2011  KV upozorňuje,  že  stále 
neobdržel požadované vyjádření od správce poplatku (Finančního odboru MÚ 
– dále FO), ale jen vyjádření RMN. KV postačí zaslání vyjádření FO na mailovou 
adresu: kv.nepomuk@seznam.cz.

 (schváleno: 3-0-0)

• KV doposud neobdržel stanovisko RMN k jí adresovanému doporučení, které 
bylo součástí druhého usnesení v bodu č.1 jednání ze dne 9.3.2011, v němž KV 
doporučuje,  aby  byl  všem  zastupitelům zasílán  e-mailem kompletní  zápis  z 
jednání RMN, neboť dle §101 od. 3 zák. o obcích se s ním mají právo seznámit.

 (schváleno: 3-0-0)

• Pavel Kroupa podal vysvětlení, proč nebylo prozatím splněno usnesení č. 6 z bodu 
č. 3 jednání dne 9.2.2011, kterým byl pověřen provedením kontroly účetních dokladů 
na FO a ověřením jejich souladu s usneseními RMN a ZMN a příslušnými právními 
předpisy.  K  dokončení  kontroly  se  totiž  potřeboval  nejprve  seznámit  s  interními 
směrnicemi  MÚ.  Požádal  proto  neprodleně  o  jejich  zaslání  tajemníka  MÚ  Ing. 



Václava Netušila, který je ale zaslal až 8.4.2011 (a to nikoliv kompletní). Ing. Netušil 
zároveň se zasláním směrnic požádal dr. Kroupu o konzultační schůzku, na níž mu 
vysvětlí  podrobnosti  chodu  a  administrativy  MÚ.  Vzhledem  k  pracovní 
zaneprázdněnosti  obou  osob  ale  ke  schůzce  dosud  nedošlo.  Po  uskutečnění 
uvedené schůzky a poskytnutí kompletního souboru směrnic MÚ dr. Kroupovi, bude 
úkol (tj. provedení kontroly) splněn při nejbližší vhodné příležitosti.

(KV bere na vědomí)

Ad 2)  Rekonstrukce Přesanického náměstí

KV  se  seznámil  se  smlouvou  o  dílo  na  stavební  akci  Revitalizace  centra  města 
Nepomuk.  Zabýval  se  mj.  otázkou,  zda-li  je  kromě  jiného  naplňováno  ustanovení,  že 
subdodavatelsky je možné realizovat max. 50% zakázky. Následovala rozprava o průběhu 
dosud uskutečněných stavebních prací a bylo přijato toto usnesení:

• KV pověřuje svého člena Františka Maška účastí na kontrolním dni stavební 
akce „Revitalizace centra města Nepomuk.“

 (schváleno: 3-0-0)

Ad 3)  Nové billboardy

KV obdržel podnět od občana, který upozorňoval na billboardy instalované v poslední 
době v katastru města, podél silnice I/20. Uvedené billboardy slouží jako reklamní poutače 
pro kulturní akce pořádané firmou Euromusic s.r.o. Po krátké diskuzi přijal KV následující 
usnesení:

• KV požaduje informaci od Odboru výstavby a životního prostředí, zda-li jsou 
mobilní  billboardy,  které  se  nedávno  objevily  podél  silnice  I/20  v  katastru 
města Nepomuk instalovány v souladu s platnými právními předpisy. 

 (schváleno: 3-0-0)

Ad 4)  Stavebně-technický stav domu čp. 72

KV byl upozorněn Ing. Jiranem na špatný stavebně-technický stav domu čp. 72 na 
náměstí A. Němejce, který je v majetku města Nepomuk. Konkrétně se jedná o narušenou 
statiku přesahu střechy do dvora – někdejší střechu bývalé pavlače. Poškození (utržení) je 
patrné z přiložených fotografií  k tomuto zápisu. Vzhledem ke svému umístění závada sice 
neohrožuje zdraví či životy,  protože v místě bezprostředně nedochází k pohybu osob, ale 
může vést k vážné škodě na městském majetku. Ve věci bylo přijato následující usnesení:

• KV  doporučuje  stavebnímu  technikovi  města  řešit  havarijní  stav  utrženého 
střešního pláště objektu č.p. 72 v Nepomuku.

 (schváleno: 3-0-0)

Ad 5)  Různé

KV se seznámil s fakturou na částku 37.196,50 Kč (vč. DPH) od fy. PROBIN  s.r.o. ze 
dne  7.12.2010  na  práce  provedené  22.11.2010  na  základě  objednávky  č.  27/20/10/76 



podepsané  tajemníkem  MÚ  Ing.  Netušilem.  Firma  PROBIN  se  dle  svých  internetových 
stránek zabývá problematikou odposlechů a ochrany proti nim. Po diskuzi k tématu přijal KV 
toto usnesení:

• KV žádá RMN o informaci,  co se skrývá  pod zkratkou „OTP“ uvedenou na 
faktuře  od  fy.  PROBIN s.r.o.  ze  dne  7.12.2010,  jakož  i  v objednávce  (cit: 
„Objednáváme  u  Vás  provedení  OTP  v kanceláři  starosty,  místostarostky  a 
tajemníka“), nejlépe s vysvětlením, z jakého důvodu a s jakým výsledkem byla 
tato činnost provedena.

 (schváleno: 3-0-0)

Ad 6) Závěr

Předseda KV Ing. Pavel Jiran ukončil jednání KV ve 20:30 hodin.

Zapsal: PhDr. Pavel Kroupa, člen KV

Příloha: foto popisovaného stavebního stavu č.p. 72



       


