Zápis
ze zasedání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Nepomuk
konaného dne 15.9.2014 od 19:00 v hotelu U Zeleného stromu
___________________________________________________________________
Přítomni: Ing. Pavel Jiran, PhDr. Pavel Kroupa, František Mašek
Host:
Jan Rojík
Na zasedání byli přítomni všichni členové Kontrolního výboru (dále KV).
Předseda KV Pavel Jiran zahájil jednání KV v 19.00 hod.
Program jednání:
1.
2.
3.
4.

Kontrola přijatých usnesení KV
Přijatá usnesení Zastupitelstva (dále "ZM") a Rady města (dále "RM")
Stavba: Nepomuk, pěší bezbariérové trasy Nádražní ulice I. etapa

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 24.6.2014.

Ad 2) Usnesení ZM a RM
KV se stručně zabýval usneseními z předchozích zasedání ZM (červen 2014 –
srpen 2014). Většina přijatých usnesení je, dle KV dostupných informací, plněna (s
výjimkou následujících níže).
KV se opětovně zabýval usnesením USN-Z2-400/2013, týkajícího se reakce na záměr
obce Klášter vymezit v novém územním plánu plochu pro supermarket v těsném
sousedství zastavěného území města Nepomuk v lokalitě 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, jaké další kroky byly vedením města učiněny k naplnění
předmětného usnesení. Zejména vyjádřili pochybnost, zda-li nebylo zmařeno vykonání
usnesení ZM, když výsledná podoba ÚP obce Klášter neobsahuje požadavek na regulační
plán.


USN-KV-20140915/01: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nepomuk žádá
o aktuální informaci, jaké kroky byly učiněny orgány města k naplnění usnesení
městského zastupitelstva USN-Z2-400/2013 (připomínky k ÚP obce Klášter).
(schváleno: 3-0-0)

Dále KV projednával usnesení Rady města ze dne 5.1.2011 – USN-R2-80/2011:
Zřízení autobusové zastávky Na vinici – sídliště /nad Kuvagem/ a u obory
Schvaluje
Záměr na zřízení autobusové zastávky Na Vinici /nad Kuvagem/ a u obory.
Ukládá
Paní místostarostce informovat radu města o průběhu realizace celé akce včetně projektu

Členové KV nezaznamenali za celé tři roky nejen, že by realizace tohoto usnesení
jakkoliv pokročila, ale ani sebemenší další informaci o tomto záměru.


USN-KV-20140915/02: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nepomuk žádá paní
místostarostku o informaci, jak je plněno usnesení městské rady USN-R2-80/2011
(zřízení nové autobusové zastávky Na Vinici).
(schváleno: 3-0-0)

KV následně narazil na otázku, jak je možné, že dřevěné stánky pro farmářské trhy
byly zapůjčeny na akci na zámku Zelená Hora pořádanou o.s. Monteverde ve dnech 2.17.8.2014? Platné usnesení RM ze dne 27.5.2014 – USN-R2-1884/2014, totiž stanoví:
„že, stánky zakoupené z dotačního titulu budou zapůjčovány pouze na akce města.“


USN-KV-20140915/03: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nepomuk žádá
odpovědné zaměstnance městského úřadu o sdělení, na základě jakého pokynu
byly zapůjčeny dřevěné stánky pro farmářské trhy na zámek Zelená Hora.
(schváleno: 3-0-0)

Dále byla vedena členy KV diskuze o tom, zda-li jsou respektovány obecně
závazné vyhlášky města (OZV). Konkrétně se KV zaměřil na dvě OZV:
a) Vyhlášku č.1/2013 o zákazu hracích automatů na území města Nepomuk, přijatou
usnesením ZM USN-Z2-382/2013ZM ze dne 25.6.2013. Členy KV by zajímalo, zda-li
orgány města konají nějaké kroky k prosazení věcného naplnění vyhlášky, či zda mají
alespoň informace, jaké kroky činí Ministerstvo financí ČR. Dále byla vyslovena obava,
jestli na území města nejsou provozovány některé výherní automaty zcela bez řádné
licence.
b) Vyhlášku č. 1/2014 o omezení provozní doby pohostinských a jiných obdobných
zařízení na území Města Nepomuk, přijatou ZM usnesením USN-Z2-488/2014 ze dne
22.5.2014. Členové KV vyjádřili v rozpravě pochybnost, zda je předmětná vyhláška
dodržována a také zda je její dodržování kontrolováno a vymáháno (Policií ČR,
zaměstnanci MěÚ …). Následující rozhovor o smysluplnosti dané OZV, již neměl nic do
činění s kompetencemi KV, ale patřil spíše na půdu ZM. Bylo proto ukončen a proběhlo
hlasování o navrženém usnesení:


USN-KV-20140915/03: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nepomuk žádá
starostu města o ínformaci, jak jsou dodržovány a vymáhány obecně závazné
vyhlášky města č. 1/2013 a č. 1/2014.
(schváleno: 3-0-0)
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Ad 3) Stavba: Nepomuk, pěší bezbariérové trasy Nádražní ulice I. etapa
KV se samostatně zabýval usnesením RM v souvislosti s často diskutovanou akcí
„Nepomuk, pěší bezbariérové trasy Nádražní ulice I. etapa“, konkrétně USN-R21961/2014, kterým RM dne 5.8.2014 bere na vědomí návrh a zároveň schvaluje uzavřít
dodatek č. 3 smlouvy o dílo (SOD) na provedení uvedené stavby s firmou COLAS a.s.,
jehož obsahem je navýšení ceny díla o 869 101,- Kč bez DPH z důvodu změn vyvolaných
občany a lámáním skalního podloží v trase dešťové kanalizace.
Členové KV pochybují o smyslu, resp. účelu navýšení ceny díla z důvodu změn
vyvolaných občany, protože tyto změny spočívají ve zjevném zjednodušení části stavby,
kterému by mělo spíše odpovídat snížení její ceny, nepočítaje v to úhradu za provedené
jednoduché změny v projektové dokumentaci, které podle názoru KV též neodpovídají
částce blížící se jednomu stu tisíc korun, schválené RM.
Členové KV se pozastavili v té souvislosti nad dále navyšovanou cenou části stavby
týkající se bezbariérového přístupu do objektu s městskou knihovnou vč. souvisejících
oprav schodiště a terasy. Původní cena za stavební objekty SO.002 – Demolice rampy,
SO.110 – Bezbariérová rampa, SO.111 – Venkovní schodiště a SO.112 – Oprava terasy
bez konstrukce, činila 920 394,73 Kč bez DPH a podle dodatku č. 3 SOD došlo k navýšení
ceny na 1 023 908,82 Kč bez DPH, tj. o dalších 103 514,09 Kč. Členové KV nemohou najít
vysvětlení, jakou souvislost mají změny vyvolané občany, které se týkají zcela jiné části
stavby, či lámání skalního podloží, s navýšením ceny za úpravu přístupu do knihovny.


USN-KV-20140915/04: Kontrolní výbor Zastupitelstva města Nepomuk žádá
starostu města o vysvětlení, v čem spočívá navýšení ceny stavby „Nepomuk,
pěší bezbariérové trasy Nádražní ulice I. etapa“ z důvodu změn vyvolaných
občany, kterými byla stavba komunikací zjevně zjednodušena, a z jakých důvodů
došlo k navyšování ceny částí stavby, které nemají nic společného s lámáním
skalního podloží.
(schváleno: 3-0-0)

Ad 4) Různé
Na závěr přítomní krátce pohovořili o nadcházejících komunálních volbách a
aktuálních komunálních tématech.
Předseda KV Pavel Jiran ukončil jednání KV ve 20:50 hodin.
Zapsal: Pavel Kroupa, člen KV
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