
Zápis

ze zasedání Kontrolního výboru

Zastupitelstva města Nepomuk 

konaného dne 4.2.2013 od 19:00 v hotelu U Zeleného stromu
___________________________________________________________________

Přítomni:  Ing. Pavel Jiran,  PhDr. Pavel Kroupa, František Mašek

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

Předseda KV Pavel Jiran zahájil jednání KV v 19.05 hod.

Program jednání:

1. Kontrola přijatých usnesení KV
2.Přijatá usnesení Zastupitelstva (dále "ZM") a Rady města (dále "RM")
3. Podněty od občanů
4. Okružní křižovatka U Sokolovny
5. 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 18.4.2012. 
Bylo  konstatováno,  že  zápisy  z  RM  jsou,  přes  doporučení  KV,  stále  zveřejňovány  se 
značnou prodlevou, na což nyní poukazují např. i někteří přispěvatelé do diskuzního fóra na 
oficiálních stránkách města.  (viz usnesení KV ze dne 18.4.2012: "Kontrolní výbor Zastupitelstva 
města  Nepomuk  doporučuje  Radě  města  Nepomuk,  aby  zabezpečila  pružnější  aktualizaci  
zveřejňování svých usnesení.")

 

Ad 2)  Usnesení ZM a RM

KV zběžně prošel schválená usnesení z předchozích zasedání ZM. Usnesení jsou, 
dle poznatků KV, průběžně plněna.

KV se také namátkově zabýval usneseními RM. Poslední  usnesení zveřejněná na 
městském webu byla ze dne 4. 12.2012 (viz bod 1). V návaznosti na to bylo diskutováno 
i o úrovni  informovanosti  veřejnosti  a zastupitelů ze strany RM a Městského úřadu (MÚ). 
Především bylo  uvedeno,  že díky elektronické komunikaci  (především e-maily)  je  možné 
rozesílat  zprávy, návrhy a podklady prakticky bezodkladně a průběžně, nejen nárazově a 
v nejzazší časové lhůtě před jednáním ZM. Uvedený a oproti stávajícímu stavu jistě nepříliš 
náročnější  postup  by  umožnil  lepší  a  včasnější  informovanost,  kvalitnější  seznámení 
zastupitelů  s  problematikou  i  hlubší  diskuzi  mezi  nimi  a  tedy  ve  finále  odpovědnější 



rozhodování o veřejných záležitostech. 
Mezi  usneseními  RM  dále  vzbudilo  pozornost  přítomných  usnesení  USN-R2-

1207/2012 ze dne 21.11.2012 o poskytnutí peněžitého daru ve výši á 20 000,- kč starostovi a 
místostarostce města za mimořádné zásluhy o rozvoj města Nepomuk v roce 2012. 

• Kontrolní  výbor  Zastupitelstva  města  Nepomuk  navrhuje  Radě  města 
Nepomuk,  aby nechala zasílat svá usnesení, bezodkladně po vyhotovení jejich 
zápisu, na e-mailové  adresy zastupitelů.

(schváleno: 3-0-0)

• Kontrolní  výbor  Zastupitelstva  města  Nepomuk  navrhuje,  aby  návrhy  a 
podklady  pro  jednání  Zastupitelstva  města  byly  rozesílány  zastupitelům 
průběžně, resp. bezprostředně po jejich projednání v RM.

(schváleno: 3-0-0)

• Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nepomuk žádá starostu a místostarostku 
města Nepomuk o doplňující informaci, jaké konkrétní "mimořádné zásluhy o 
rozvoj města Nepomuk" byly impulsem k přijetí usnesení USN-R2-1207/2012 o 
poskytnutí peněžitého daru? 

(schváleno: 3-0-0)

Ad 3)  Podněty od občanů

KV se v tomto bodě zabýval těmito podněty obdrženými od občanů města:

a) Skládka a přetákající okap u obytného domu č.p. 303 U Sokolovny. Místním šetřením 
bylo  zjištěno,  že  žádná  skládka  bránící  příchodu  k  popelnicím  se  zde  nenalézá. 
Pouze jsou kolem domu rozestavěny balvany zabraňující parkování automobilů na 
trávníku. Zda voda z okapu teče na okno, nebylo zcela jasné, protože chyběly patrné 
stopy na omítce. Okap je ovšem nepochybně zanesený zetlelým listím z okolních 
vzrostlých stromů. Roste z něj, jak je patrné již z ulice, tráva. 

b) Přetékající okap mezi č.p. 72 a 73 na náměstí A. Němejce. Zde dochází působením 
vody stékající po fasádě k poškozování omítek i zdiva na č.p. 72 (budova C MÚ, 
majetek města)  i  na č.p.  73 (barokní  dům,  kulturní  památka).  Jedná se zřejmě o 
zanedbání údržby ze strany majitele domu č.p. 73.

• Kontrolní  výbor  Zastupitelstva  města  Nepomuk  upozorňuje  stavebního 
technika  města  na  nutnost  pravidelného  čištění  okapů  domu  č.p.  303  U 
Sokolovny.

(schváleno: 3-0-0)

• Kontrolní  výbor  Zastupitelstva  města  Nepomuk  žádá  úsek  památkové  péče 
městského  úřadu  o  prověření  skutečnosti,  zda  vlastník  kulturní  památky 
č.p. 73 se nedopouští zanedbávání její údržby (viz okap mezi čp. 72 a 73). 

(schváleno: 3-0-0)
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Ad 4)  Okružní křižovatka u Sokolovny

KV projednával realizaci investiční akce "Kruhová křižovatka K1 u Sokolovny". Jako 
podklad k tomu byla použita smlouva o dílo z 29.6.2012, jejíž součástí je položkový rozpočet 
a harmonogram prací, a dále   namátkově vybrané faktury (fa č. 150100680003262012 ze 
dne 12.10.2012 a fa č. 6120512  z 20.12.2012). 

Po  prostudování  uvedených  dokumentů  proběhla  diskuze  o  některých,  ne  zcela 
vyjasněných, skutečnostech: 

a) Především přítomným nebylo zřejmé, zda byla realizace akce již skutečně ukončena, 
neboť v současné době není  ještě zhotovené oplocení  školního a dětského hřiště (v 
rozpočtu je počítáno se 40m pletiva a 16 sloupky).

b) Dále byla diskutována otázka, proč nebylo odvodnění realizováno komplexně, či byl 
nedostatek již v projektové přípravě, protože v místě běžecké dráhy školního hřiště v 
blízkosti okružní křižovatky se drží voda.

c) Rovněž bylo poukázáno na skutečnost, že vzhledem k dodatečným úpravám projektu 
před  vydáním  stavebního  povolení  došlo  k  zachování  původní  trasy  komunikace  U 
Sokolovny až na konec lipové aleje. Přesto byl tento úsek o délce cca 20m kompletně 
rekonstruován,  ačkoliv  stávající  povrch  byl  zcela  vyhovující.  Náklady  na  odstranění 
původní vozovky, nový zpevněný podklad, betonové obrubníky a asfaltové vrstvy činily 
dle hrubého odhadu KV cca 250 000,- Kč. Tuto částku hradí ze 100% město Nepomuk, 
neboť se jedná o místní komunikaci. Dle názoru KV šlo o zbytečnou "investici", tento 
úsek měl být ponechán v původním stavu.

d) Otázky také vzbuzuje cena veřejného osvětlení (1 070 000,-). Přítomní hovořili o tom, 
zda křižovatka není poněkud přesvícená, zda bylo opravdu nezbytné instalovat tak velké 
množství svítidel.

e)  Pochybnosti  o  hospodárném  nakládání  s  veřejnými  prostředky  vyvolává  i  částka 
uvedená  za  "sadové  úpravy"  (rozpočet  598 tis.),  zvláště  pak  za  položku  "ostatní 
materiál" (310 tis.).    Z položkového rozpočtu bylo zjištěno, že například "přesun hmot 
pro sadové úpravy" obnášel 273 t (cena: 67 tis.). Zahradnického substrátu, který měl být 
rozhrnut na plochu 764 m2 v tloušťce 20 cm, pak bylo použito 153 m3 (cena: 92 tis.). Na 
základě průběžného pozorování stavby, projevili  někteří členové KV pochybnosti,  zda 
byly tyto objemy materiálů pro "sadové úpravy" skutečně použity. Zcela mimo realitu pak 
byla  zjištěna  položka  poř. č. 40  "travní  osivo".  Ve  výkazu  bylo  uvedeno  množství 
1 782 kg o celkové ceně 201 976,-Kč. I při velmi vydatné spotřebě travního semene lze 
z daného množství osít 6 ha parkových ploch. Členům KV není známo, že by město v 
rámci projektu kruhové křižovatky osívalo 7 fotbalových hřišť. V položkovém rozpočtu je 
u ř. 5 "založení  trávníku" uvedena realitě bližší  výměra 594 m2. V řádce 40 jde tedy 
zřejmě o překlep, který se ale promítl do rozpočtu jeho navýšením o 200 tisíc! 

• Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nepomuk žádá stavebního a investičního 
technika města o podání vysvětlení, zda bylo při přípravě a realizaci projektu 
"Kruhová křižovatka K1 u Sokolovny" postupováno efektivně a hospodárně a 
jak položkové rozpočty připojené ke smlouvě o dílo odpovídají provedenému a 
vyfakturovanému objemu prací.  

(schváleno: 3-0-0)
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• Kontrolní  výbor  Zastupitelstva  města  Nepomuk  žádá  starostu  města  o 
odpověď  na  otázku,  zda  dokončení  dosud  nedokončené  stavby  (tj. 
neprovedené obnovení oplocení areálu ZŠ a dětského hřiště a neprovedené 
dostatečné odvodnění běžecké dráhy školního hřiště v místě přilehlém stavbě 
okružní křižovatky), bude řešeno ve smyslu smlouvy o dílo, čl. XII – smluvní 
pokuty? 

(schváleno: 3-0-0)

• Kontrolní  výbor  Zastupitelstva  města  Nepomuk  žádá  odpovědné  osoby  o 
informaci,  zda  a  v jaké  výši  byly  fakturovány  dva  mobilní  atypické 
železobetonové prefabrikáty položené na komunikaci v místě pro přecházení 
na východní straně okružní křižovatky.

(schváleno: 3-0-0)

 

Ad 5) Různé

Přítomní krátce pohovořili  o aktuálních komunálních tématech (zimní údržba atd.).

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

Zapsal: Pavel Kroupa, člen KV
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