
Zápis 

ze zasedání Kontrolního výboru 

Zastupitelstva města Nepomuk  
 

konaného dne 18.11.2013 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 19.15 hod. 

 
Program jednání: 
 

1. Kontrola přijatých usnesení KV 
2. Přijatá usnesení Zastupitelstva (dále "ZM") a Rady města (dále "RM") 
3. Kontrola účetních dokladů MÚ Nepomuk 
4. Podněty od občanů 
5. Různé 

 
Při zasedání byly postupně projednány jednotlivé body výše uvedeného programu: 

 
 

Ad 1)  Kontrola přijatých usnesení KV 
 

KV prošel svá usnesení přijatá na předchozí schůzi dne 4.2.2013. V reakci na přijatá 
usnesení obdržel KV vyjádření starosty města a radního MUDr. Polívky. V rozpravě zaznělo, 
že na usnesení KV opět nezřídka reagují osoby, které k tomu vůbec nebyly vyzvány.  
Konkrétně k jednotlivým usnesením:  

U bodu 4 (Kruhový objezd U Sokolovny) se KV seznámil s odpověďmi na vznesené 
dotazy. 

U bodu 3 informoval Pavel Jiran o podrobnostech kauzy domu č.p. 303 v aleji U 
Sokolovny (el. vedení blízko okapu …) a Pavel Kroupa o řešení problému s domem č.p. 72 
na nám. A. Němejce (fasáda se opravuje, jde o kulturní památku, vlastník proto získal dotaci 
z ORP Nepomuk na provedení prací).   

U bodu č. 2 byly návrhy KV zohledněny jen částečně (usnesení č. 1 - bezodkladné 
rozesílání usnesení RM zastupitelům). Dle písemného vyjádření starosty je realizace 
rozesílání usnesení (průběžné zasílání podkladů pro ZM) nereálná. Členové KV tento názor 
pochopitelně nesdílí a stále se domnívají, že při troše dobré vůle a administrativních 
schopností by bylo možné daná doručení uskutečnit. Zatím však spíše neustále dochází k 
rozesílání části materiálů až po uplynutí termínu daného Jednacím řádem ZM. Vzhledem 
k dlouhodobé marné snaze o změnu uvedených procedur nehodlají členové KV na obdržené 
odpovědi již dále reagovat a navrhují proto pouze toto usnesení:  

 

 USN-KV-20131204/01: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nepomuk bere na 
vědomí odpovědi na svá usnesení z minulého jednání. (schváleno: 3-0-0) 

 Ad 2)  Usnesení ZM a RM 
  

KV se stručně zabýval usneseními z předchozích zasedání ZM (březen-září 2013). 
Naprostá většina přijatých usnesení je, dle KV dostupných informací plněna.  
U usnesení USN-Z2-382/2013 (Vyhláška OZV 1/2013 o zákazu hracích automatů na území 
města Nepomuk), přijatém  25.6.2013, se členové KV pozastavili nad tím, že pět měsíců po 
schválení vyhlášky stále nedošlo k jejímu věcnému naplnění. Pavel Kroupa proto navrhl 
následující usnesení: 
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 USN-KV-20131204/02: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nepomuk žádá 
MěÚ Nepomuk, aby neprodleně zaslal oficiální dotaz na Ministerstvo financí 
ČR ve věci odebrání licencí provozovatelům loterijních zařízení na územní 
města Nepomuk v souvislosti s platnou obecně závaznou vyhláškou města 
č. 1/2013. 

 (schváleno: 3-0-0) 
 

Dále se KV zabýval usnesením USN-Z2-400/2013, které reaguje na záměr obce Klášter 
vymezit v novém územním plánu plochu pro supermarket v těsném sousedství zastavěného 
území města Nepomuk (lokalita pod Borkem - u staré benzínky). Dané usnesení požaduje 
mj. zmenšení plochy navrhovaného rozvojového území, regulaci přípustné výšky staveb 
s ohledem na panorama města a zejména zpracování regulačního plánu. Členy KV zajímá, 
jak je konkrétně toto usnesení naplňováno. 
 

 USN-KV-20131204/03: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nepomuk žádá      
o informaci, jaké kroky činí orgány města k naplnění usnesení městského 
zastupitelstva USN-Z2-400/2013 (připomínky k ÚP obce Klášter). 

 (schváleno: 3-0-0) 
 
 

KV se dále zabýval usneseními RM. Byla probírána např. situace ohledně zateplení 
fasád ZŠ (usnesení USN-R2-1504/2013 ze dne 18.7, USN-R2-1574/2013 ze dne 17.9 a 
USN-R2-1592/2013 ze dne 1.10), kdy odstoupili všichni úspěšní uchazeči z výběrového 
řízení a realizace stavební akce tedy doposud nezapočala.  

V souvislosti s některými usneseními RM zaznělo, že z pouhého soupisu přijatých 
usnesení RM není zcela jasný jejich smysl, chybí kontext, v němž byla přijata. Nezasvěcený 
občan coby čtenář usnesení musí obtížně shánět informace, o čem to RM vlastně rozhodla. 
Jedná se např. o USN-R2-1592/2013 (zateplení ZŠ), USN-R2-1451/2013  (sportovní 
centrum v Zeleném dole) či USN-R2-1458/2013 (nová expozice v městském muzeu).  

 

 USN-KV-20131204/04: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nepomuk 
doporučuje uvádět podrobnější informace v soupisu přijatých usnesení RM, či 
přímo zveřejňovat kompletní zápis z jednání. 

 (schváleno: 3-0-0) 

V případě některých zakázek nebylo z přijatých usnesení zcela transparentní, jak došlo 
k výběru dodavatele. U usnesení USN-1560/2013 ze dne 9.9.2013 (výběrové řízení na 
dodavatele investiční akce bezbariérové chodníky v Nádražní ulici) nejsou např. zveřejněny 
ceny, které nabízeli jednotliví uchazeči. Dále chybí pro občany jistě zajímavá informace, kolik 
procent z částky je kryto dotací a kolik z rozpočtu města. U dalších zakázek není pak vůbec 
jasné, zda-li bylo nějaké výběrové řízení realizováno, jestli vůbec bylo poptáno více subjektů 
a jak tedy byla stanovena cena zakázky. Jedná se např. o usnesení USN-R2-1529/2013 ze 
dne 22.8.2013 (oprava výtluků v obecních komunikacích), USN-R2-1596/2013 ze dne 
1.10.2013 a USN-1603/2013 ze dne 10.10.2013 (veřejné osvětlení v Rožmitálské ulici). 

 

 USN-KV-20131204/05: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nepomuk 
doporučuje zveřejňování co nejúplnějších informací o zadávání veřejných 
zakázek. 

 (schváleno: 3-0-0) 
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KV se pozastavil také u usnesení RM USN-R2-1512 ze dne 31.7.2013, které se týká 
doplnění části žulové dlažby na chodníku mezi novou zastávkou na náměstí a kostelem Sv. 
Jana Nepomuckého. Ponechávajíce stranou, že ze samotného textu usnesení se občan opět 
nedozví (viz USN-KV-20131204/04), o jakou „změnu povrchu“ se jedná (nahrazení asfaltu 
žulovými kostkami), KV by v tomto případě zejména zajímalo, jak je toto usnesení RM 
naplňováno. Dodavatel byl vybrán již v polovině roku, přičemž stavební sezóna se chýlí ke 
konci a práce stále ještě nezačaly. Bylo proto navrženo toto usnesení:  

 USN-KV-20131204/06: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nepomuk žádá 
stavebního technika města o poskytnutí informace, kdy bude realizována 
změna dlažby u kostela sv. Jana Nepomuckého (v návaznosti na usnesení 
Rady města USN-R2-1512 ze dne 31.7.2013). 

 (schváleno: 3-0-0) 

 

Ad 3)  Kontrola účetních dokladů MÚ Nepomuk 
  

KV má dle zákona o obcích kontrolovat soulad činnosti MÚ s usneseními ZM a RM a 
právními předpisy. Dle názoru předsedy KV by tedy bylo vhodné, aby byla po delší době 
opět realizována namátková kontrola účetnictví města (zejména fakturace) na finančním 
odboru MÚ, z níž bude učiněn zápis a ten předán ZM.   

 USN-KV-20131204/07: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nepomuk pověřuje 
svého člena Františka Maška namátkovou kontrolou účetních dokladů na 
Finančním odboru MÚ Nepomuk. 

 (schváleno: 3-0-0) 

 

Ad 4)  Podněty od občanů 
  

KV obdržel od několika občanů města podněty týkající se navýšení nájmu 
v nebytových prostorech ve vlastnictví města Nepomuk z 300,- Kč /m2/rok na 600,- 
Kč/m2/rok na základě usnesení RM USN-R2-1552/2013 ze dne 5.9.2013. Většina členů KV 
se ztotožňuje s názorem, že existuje důvodná obava, že takové příliš výrazné a navíc 
skokové zvýšení nájemného může mít zcela kontraproduktivní efekt. Drobní živnostníci, 
kterých se toto týká, nemusí v některých případech být schopní dále z ekonomických důvodů 
provozovat svou podnikatelskou činnost. Pokud z toho důvodu hodlají svoji činnost ukončit, 
přijde město nejen o peníze z nájmů, především se sníží portfolio dostupných služeb 
v našem městě. Jedná se ovšem výsostně o politickou otázku, která nespadá do pravomocí 
KV. Proto tedy KV v této věci nebude přijímat žádné usnesení, ale jeho členové vznesou 
individuálně dotaz na zasedání ZM.  

 

  

Ad 5) Různé 
  

Přítomní krátce pohovořili o aktuálních komunálních tématech. 
 
 
Předseda KV Pavel Jiran ukončil jednání KV ve 21:10 hodin. 
 
 
 

 
Zapsal: Pavel Kroupa, člen KV 


