Zápis
ze zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Nepomuk
konaného dne 22.6.2011 v hotelu U Zeleného stromu
___________________________________________________________________
Přítomni:
Členové Kontrolního výboru: Ing. Pavel Jiran, PhDr. Pavel Kroupa, František Mašek
Na zasedání byly přítomni všichni členové Kontrolního výboru (dále KV) .
Předseda KV Ing. Pavel Jiran zahájil jednání KV v 19.05 hod.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola přijatých usnesení
Billboardy v katastru města
Poplatek za užívání veřejného prostranství – FK Nepomuk
Zpráva z jednání KV pro zastupitelstvo
Závěr

Při zasedání byly postupně projednány jednotlivé body výše uvedeného programu:

Ad 1) Kontrola přijatých usnesení
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.
Podrobně k některým z nich v dalších bodech jednání.
Členové KV byli na předchozích jednáních pověřeni:
a) kontrolou účetních dokladů na FO:
P. Kroupa provedl v souladu s mandátem KV namátkovou kontrolu účetních
dokladů. O jejím průběhu informoval KV a předložil zápis z kontroly, který je
přílohou tohoto textu. Při kontrole nebyly zjištěny žádné formální nedostatky.
b) účastí na kontrolním dni stavební akce „Revitalizace centra města Nepomuk.“
F. Mašek se z časových důvodů nemohl prozatím zúčastnit kontrolního dne
uvedené stavební akce. Všichni členové KV jsou seznámeni se stavem
Přesanického náměstí, průběžně navštěvují staveniště a pořizují i
fotodokumentaci.

Ad 2) Billboardy v katastru města
KV vzal na vědomí informaci vedoucího odboru výstavby a životního prostředí MÚ
Nepomuk a stavebního úřadu ing. Levého ohledně nových billboardů i vyjádření RMN v této
věci (obojí v příloze tohoto zápisu). Proběhla podrobná diskuze k tématu, v níž byly
zohledněny všechny aspekty existence nelegálních reklamních poutačů v katastru města
Nepomuk. Na závěr bylo přijato usnesení:
•

Kontrolní výbor zastupitelstva města Nepomuk očekává, že stavební úřad
Nepomuk se zachová v souladu se zákonem a vyzve vlastníky reklamních
billboardů, které jsou instalovány bez příslušných povolení, aby uvedené
stavby legalizovali nebo odstranili.
(schváleno: 3-0-0)

Ad 3) Poplatek za užívání veřejného prostranství – FK Nepomuk
KV vzal na vědomí vyjádření finančního odboru MÚ Nepomuk v dané věci ( v příloze
zápisu).

Ad 4) Zpráva z jednání KV pro zastupitelstvo
Ing. Jiran seznámil přítomné s návrhem textu své zprávy pro ZMN. V následné
rozpravě bylo konstatováno, že v návrhu programu jednání ZMN opět chybí bod „Zprávy z
jednání výborů ZMN“, přestože již v dubnu bylo starostou přislíbeno informace z výborů do
programu ZMN zařazovat. Dále bylo poukázáno na skutečnost, že zasedání ZMN se bude
konat již po termínu daném §92 (1) zákona 128/2000 Sb. o obcích, který stanoví, že
zastupitelstvo se schází nejméně jedenkrát za tři měsíce. Poslední zasedání ZMN se
přitom konalo již 17.3.2011, minimální zákonná lhůta tedy uplynula již 16.6.2011. Vzhledem k
značné prodlevě mezi zasedáními je pak nezvykle obsáhlý i program zítřejšího jednání ZMN.
Usnesení:
•

KV nadále požaduje zařazování zpráv z výborů do programu jednání
zastupitelstva města Nepomuk a to optimálně za bod „Zprávy z jednání rady
města.“
(schváleno: 3-0-0)

•

KV pověřuje svého předsedu ing. Pavla Jirana přednesením zpráv z jednání KV
na zítřejším zasedání ZMN.
(schváleno: 3-0-0)

•

KV upozorňuje starostu města, aby svolával zasedání městského
zastupitelstva v zákonem daných lhůtách. Doporučuje zároveň, aby se
zasedání konala spíše častěji. Program jednání by pak nebyl tak obsáhlý a zbyl
by dostatek prostoru pro širší diskuzi k jednotlivým bodům.
(schváleno: 3-0-0)

Ad 5) Závěr
Předseda KV Ing. Pavel Jiran ukončil jednání KV ve 20:25 hodin.

Zapsal: PhDr. Pavel Kroupa, člen KV

Seznam příloh:
1)
2)
3)
4)

Informace odboru výstavby a životního prostředí MÚ Nepomuk
Vyjádření Finančního odboru MÚ Nepomuk
Odpověď Rady města z 18.5.2011
Zápis z kontroly na finančním odboru MÚ Nepomuk

Příloha č.1

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor výstavby a životního prostředí

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Kontrolní výbor zastupitelstva města Nepomuk
Váš dopis zn. ze dne

Naše zn./ č.j.

Vyřizuje / tel./ e-mail

V Nepomuku dne

7.6.2010

VŽP/1256/2011-Le

Ing.Jiří Levý

27.4.2011

371519730
Jiri.levy@urad-nepomuk.cz

Věc: vyjádření k Vaší žádosti týkající se legalizace umístění billboardů

Na Vaši žádost z 20.4.2011 Vám sděluji, že o umístění nových billboardů, které se
nedávno postavily v zastavěném území města na upoutání kulturních akcí, nebylo
požádáno a proto nejsou umístěny v souladu se stavebním zákonem.
Pro Vaší informaci umístění billboardů v zastavěném území vyžaduje buď:
•

územní souhlas za podmínky, že informační či reklamní zařízení má celkovou
plochu menší než 0,6 m2

•

územní souhlas za podmínky, že billboardy jsou maximálně 10 m vysoké, celková
plocha nepřekračuje 20 m2 a územním souhlasem byla omezena doba jejich trvání
nejvýše na 3 měsíce

•

ohlášení stavby za podmínky, že jejich plocha je od 0,6 m2 do 8 m2

•

územní souhlas a ohlášení stavby za podmínky, že jejich plocha je větší 8 m2

ing. Jiří Levý
vedoucí odboru výstavby a životního prostředí

Příloha č.2

MĚSTSKÝ ÚŘAD NEPOMUK
Odbor finanční a majetkový

Náměstí Augustina Němejce 63, 335 01 Nepomuk, Plzeňský kraj
Tel.: 371519711 Fax: 371591422 IČO: 00256986
e-mail: podatelna@urad-nepomuk.cz

Ev.č.
Skart.zn.:

Kontrolní výbor
Zastupitelstva města Nepomuk

Váš dopis zn. ze dne

Naše zn./ č.j.

Vyřizuje / tel./ e-mail
Nová Alena

V Nepomuku dne
12.5.2011

Věc: Poplatek z veřejného prostranství
Správce poplatku /odbor finanční a majetkoprávní/ dle vyhlášky o místních poplatcích
vyměří poplatek za užívání veřejného prostranství na základě oznámení.
Poplatník je povinen oznámit správci poplatku písemně nebo ústně do protokolu užívání
veřejného prostranství nejméně 15dnů před jeho započetím. Vzhledem k tomu, že na náš
odbor žádné oznámení nedošlo, proto také nebyl žádný poplatek vyměřen.
V současné době, když vidím, jak FK Nepomuk bez pomoci města získal dotaci a zároveň
tím město zvelebil, určitě si zasloužili neplatit žádný poplatek.
Po zápisu KV jsem začala zjišťovat, zda FK Nepomuk požádal o prominutí poplatku a bylo
mi sděleno panem tajemníkem, že o neplacení poplatku rozhodlo bývalé vedení města,
které zřejmě pozapomnělo na to, že toto přísluší správci daně.
Zastupující vedoucí odboru – Alena Nová

Příloha č.3
Odpověď na K.V. 20-04-2011
Podle informací od Fotbalového klubu můžeme sdělit, že v roce 2008 FK Nepomuk podával žádost o
dotaci na provedení druhé etapy rekonstrukce a dostavby pod názvem Přístavba šaten a zázemí –
rozšíření tribuny. V souvislosti s touto dotací žádali město Nepomuk o pronájem pozemků podél
stávající ubytovny jakoukoliv formou, pokud možno bezplatně. V případě, že by město podpořilo tuto
akci bezplatným užíváním pozemků po dobu stavby, mělo by to významný vliv na získání dotace.
Poskytovatel dotace by to prý bral jako formu podpory ze strany města. Bývalý starosta jim tuto
podporu písemně přislíbil. V současné době si myslíme, že to byl vstřícný přístup ze strany města pro
získání dotace fotbalovým klubem. Každý smysluplný přísun finančních prostředků do města, ať už
příjemcem je město nebo jiný subjekt, včetně sportovních a jiných organizací, by měl být vítán a
neměli by být lidé, kteří tomu přispěli, ať už přímo (administrovali žádost) nebo nepřímo, neustále
určitou skupinou občanů ve městě osočovány.

Rada města nesouhlasí se zasíláním zápisů z jednání rady města zastupitelům. Dle zákona v tomto
nemá povinnost. Zastupitelé mají právo se s ním seznámit. I v minulosti se kontrolní výbor
seznamoval se zápisem v písemné podobě přímo v kanceláři starosty. Pan Novák osobně podotýká,
že ze strany pana Ing. Jirana mu byl znemožněn přístup k některým informacím a to zejména, co se
týkalo investorů do průmyslové zóny tak, že nemohl kontrolovat pracovní činnost osoby odpovědné za
získání investorů do průmyslové zóny.

Rekonstrukce Přesanického náměstí - Toto rada města jenom vítá. Jsme rádi, že bude kontrolována
firma, která byla vybrána při výběrovém řízení, které zajišťoval tehdejší pan místostarosta a nynější
předseda Kontrolního výboru Ing. Pavel Jiran.

Nové billboardy - Podle našich zjištění je většina billboardů v našem městě umístěna bez povolení. Je
však podivuhodné, že když umístí billboardy pan Martin Lukeš, začíná se o to zajímat Kontrolní výbor.
Předseda kontrolního výboru byl v roce 2002 – 2006 starostou a 2006 - 2010 místostarostou a přesto
nezjednal v minulosti nápravu. Na černo je dokonce uvítací billboard města Nepomuk a patrně i 1
billboard hotelu U Zeleného stromu a další. Vzhledem k tomu, že zatím je to v únosné míře a beru to
jako podporu místních podnikatelů, bych tuto věc neřešil. Pokud by byla kauza otevřena, muselo by
město jedním tahem vyřešit všechny ostatní načerno postavené reklamní stavby. Zbytečně by se tím
jitřila atmosféra mezi městem a podnikateli.

Stavebně technický stav domu č.p. 72 - Bylo předáno stavebnímu technikovi a v současné době se
dělají přípravy. Je zarážející, že pan předseda kontrolního výboru, co by minulý místostarosta
nedokázal po četném upozorňování minulým Kontrolním výborem vcelku malou opravu zařídit. Dnes
je to v mnohem horším stavu.

Pan Novák hned na radě dne 16. 11. 2011 upozornil podle jeho názoru na podivné praktiky bývalého
vedení. Na základě tohoto požadoval prověření kanceláří vedení úřadu a to kancelář starosty,
místostarostky a tajemníka odbornou firmou na odhalení odposlouchávacích a monitorovacích
zařízení. Následně byla zvolena firma PROBIN s.r.o. a to samozřejmě v souladu s příslušnou
legislativou.

Příloha č.4
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nepomuk

Zápis
o provedení kontroly
Na základě usnesení Kontrolního výboru (dále KV) zde dne 9.3.2011 provedl KV
výběrovou kontrolu:
Předmět kontroly:

Kontrola účetních dokladů a jejich souladu s usneseními
zastupitelstva a rady města Nepomuk

Kontrolu provedl:

PhDr. Pavel Kroupa – člen KV

Kontrolovaný útvar
zastupovala:

Dagmar Polívková – Finanční odbor MÚ Nepomuk

Dne:
14. 3. 2011 (15.30 hod.)
___________________________________________________________________________
Pověřený člen kontrolního výboru provedl namátkovou kontrolou účetních dokladů (faktur
za období listopad 2010 – únor 2011) na finančním odboru MÚ k ověření, zda s finančními
prostředky města je nakládáno v souladu s usneseními Zastupitelstva města (dále ZMN) a
Rady města (dále RMN) a příslušnými právními předpisy.
Kontrolovány byly následující doklady:
a) Faktura č. 40/10/200 ze dne 2.11.2010 vydaná firmou Jimistav s.r.o. Plzeň
− pokrývačské práce na č.p. 88
− částka (vč. DPH): 232 561,60 Kč
Bylo zjištěno, že doklad je v souladu s usnesením ZMN (USN-Z-65/2010) ze dne
30.9.2010. Jimistav byl vybrán na základě výběrového řízení, kde nabídl nejnižší cenu.
b) Faktura č. 1100095 ze dne 13.1.2011 vydaná firmou J. Pondělík, Dvorec
− občerstvení na setkání důchodců
− částka (vč. DPH): 3 905 Kč
c) Faktura č. 100385 ze dne 28.12.2010 vydaná firmou AZ Top Servis s.r.o. Plzeň
− oprava traktoru Zetor
− částka (vč. DPH): 26 243 Kč
d) Faktura č. 100400055 ze dne 13.1.2011 vydaná firmou Expresnet.cz s.r.o. Plzeň
− www.cyklotoulky.cz
− částka (vč. DPH) 5 400 Kč
e) Faktura č. 100100129 ze dne 13.2.2011 vydaná firmou Aliaves&Co a.s Praha

− vzdělávací program: „jak pořídit územní plán, aby ho soud nezrušil.“
− částka (vč. DPH) 4 448 Kč
Všechny kontrolované faktury byly v souladu s vnitřní směrnicí o zadávání veřejných
zakázek a směrnicí o oběhu účetních dokladů.

V Nepomuku dne 14.3.2011

PhDr. Pavel Kroupa
člen kontrolního výboru

Za kontrolovaný útvar :

Dagmar Polívková
Finanční odbor MÚ Nepomuk

