Zápis
ze zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Nepomuk
konaného dne 18..04.2012 v hotelu U Zeleného stromu
___________________________________________________________________
Přítomni: Ing. Pavel Jiran, PhDr. Pavel Kroupa,
Nepřítomen: František Mašek
Host: Bc. Zdeněk Bouše (Finanční výbor ZMN)
Na zasedání byla přítomna nadpoloviční většina členů Kontrolního výboru (dále KV) .
Předseda KV Ing. Pavel Jiran zahájil jednání KV v 19.10 hod.

Program jednání:
1.
2.
3.
4.
5.

Kontrola přijatých usnesení KV
Přijatá usnesení Zastupitelstva a rady města
Revitalizace centra města Nepomuk
Rekonstrukce místních komunikací
Různé

Při zasedání byly postupně projednány jednotlivé body výše uvedeného programu:

Ad 1) Kontrola přijatých usnesení KV
KV zkontroloval svá usnesení přijatá na předchozí schůzi dne 12.12.2011 a projednal
reakci Rady města Nepomuk (RMN) na jednotlivé podněty.

Ad 2) Usnesení ZMN a RMN
KV prošel schválená usnesení z posledních dvou zasedání ZMN. Usnesení jsou, dle
poznatků KV, průběžně plněna.
KV se dále stručně zabýval usneseními RMN. Neměl bohužel možnost se seznámit s
nejnovějšími usneseními, protože v letošním roce žádná usnesení členové KV neobdrželi
mailem a na internetových stránkách města jsou nejnovější zveřejněná usnesení z
27.2.2012. Tento stav byl označen za nepřijatelný nejen pro práci zastupitelů, ale i z hlediska
informovanosti občanů.
Návrh usnesení:


Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nepomuk doporučuje Radě města
Nepomuk, aby zabezpečila pružnější aktualizaci zveřejňování svých usnesení.
(schváleno: 2-0-0)

Ad 3) Revitalizace centra města Nepomuk
Pan Zdeněk Bouše seznámil přítomné s výsledkem kontroly investiční akce
Revitalizace centra města Nepomuk - obnova veřejných prostranství Přesanické náměstí a
Plzeňská ulice. Proběhla diskuze nad zjištěnými skutečnostmi.


Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nepomuk bere na vědomí výsledky
kontroly investiční akce „Revitalizace centra města Nepomuk - obnova
veřejných prostranství Přesanické náměstí a Plzeňská ulice“ provedené
Finančním výborem ZMN a očekává zveřejnění výsledku této kontroly (viz
odpověď rady města Nepomuk na minulý zápis kontrolního výboru).
(schváleno: 2-0-0)

Ad 4) Rekonstrukce místních komunikací
Pavel Kroupa seznámil přítomné s průběhem kontrolního dne na stavbě (ul. na
Kaplance, ul. Myslivecká), kterého se zúčastnil 10.4.2012.

Ad 5) Různé
Proběhla diskuze o aktuálních problémech našeho města.

Předseda KV Ing. Pavel Jiran ukončil jednání KV ve 20:50 hodin.

Zapsal: PhDr. Pavel Kroupa, člen KV

Seznam příloh:
1) Odpověď Rady města

Příloha č.1)
Odpověď kontrolnímu výboru na zápis z jednání 12.12.2011
Rada města vzala dne 11.1.2012 na vědomí zápis z jednání KV.
k projednávaným bodům má pouze tyto reakce:
a) Na základě požadavku na předložení položkového rozpočtu atd. akce
„Revitalizace centra města Nepomuk – obnova veřejných prostranství –
Přesanické náměstí a Plzeňská ulice“ sdělujeme, že KV nemá dle zákona o
obcích k této kontrole „pravomoc“ a není pověřen k této kontrole ani
zastupitelstvem. Protože nemáme co skrývat a akce je zcela v pořádku,
požádali jsme o provedení kontroly ten orgán, který by ji měl provést – tedy
finanční výbor. Tomu budou předloženy veškeré požadované dokumenty a
následně s výsledkem šetření budou seznámeni ostatní zastupitelé (potažmo
veřejnost).
b) Po kritice koncipování programu zasedání Zastupitelstva města Nepomuk se
budeme maximálně v rámci možností snažit, aby program byl řešen dle
návrhu KV.
c) K regulaci hazardu obdrželi zastupitelé informaci na předchozím zasedání
Zastupitelstva města Nepomuk. Nově pak můžu říci, že město bude muset
přijmout novou vyhlášku, která bude zcela v souladu s platnou legislativou.
Bude to tedy řešeno na nejbližším zasedání zastupitelstva.

