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ČÍSLO SPISU   S-MUCB 27018/2022 
 
ČÍSLO JEDNACÍ   MUCB 28559/2022 
 
VYŘIZUJE               Peukerová Iveta 
 
TELEFON   321612140 
 
DATUM   30.05.2022 

 
Zápis č. 18 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 30.05.2022 
 

Přítomni:     Václav Hájek, Pavel Hertl, Metoděj Málek, Evžen Pospíšil 
Omluveni: Jindřich Lukeš 
Hosté: Mgr. Tomáš Klinecký 
Zapsala: Iveta Peukerová 
 
Metoděj Málek, předseda kontrolního výboru, přivítal členy kontrolního výboru, a zahájil jednání schválením 
navrženého programu. 
 

Navržený program jednání: 
1. Kontrolní činnost příspěvkových organizací 
2. Kontrola plnění usnesení 
3. Různé 

 

Kontrolní výbor schvaluje program jednání (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)  
 

1.  Kontrolní činnost příspěvkových organizací 
 

Evžen Pospíšil seznámil členy KV s výsledkem kontroly, kterou provedli v příspěvkové organizaci CVIK 
Centrum vzdělávání, informací a kultury p. o., kde nebyly nalezeny žádné nedostatky. Pochybení bylo zjištěno 
spíše na straně zadavatele stavebních prací, který neprovedl dostatečnou kontrolu investic. Při rekonstrukci kina 
provedena špatná elektroinstalace, platil se elektrikář na opravy, které se měly požadovat po dodavateli prací. 

p. Klinecký: Se společností, která prováděla rekonstrukci kina, již město nespolupracuje, všechny 
elektroinstalace v současné době dozoruje p. Sus. 

Kontrola TS – byly navrženy dva termíny kontroly – 15.6. a 20.6.2022 od 9:00 hod., p. Hertl domluví  
s Ing. Krulišem termín kontroly a sdělí toto ostatním členům KV. 
 

2. Kontrola plnění usnesení 
 

Ke kontrole plnění usnesení předseda kontrolního výboru konstatoval, že nemá opět žádnou zpětnou 
vazbu k zápisu ze dne 6.12.2021, který byl předložen na únorovém jednání ZM. 
 
3. Různé 
 

Byl dotázán místostarosta p. Klinecký na poslední zápis, kde bylo v bodě různé konstatováno, jaký je stav 
likvidace vlečky. 

p. Klinecký – v současné době společnost, která vyhrála výběrové řízení k likvidaci vlečky, zahájila práce, 
traťmistr, vzhledem k tomu, že je potřeba ještě jedno povolení, práce zastavil, část kolejnic byla odvezena, ale 
nyní se čeká na další povolení, neboť jde o práce v ochranném pásmu dráhy, které byly pozastaveny. Město 
nemá oprávnění provozovat vlečku. Probíhá splnění administrativních podmínek na odvezení všeho. 

Kontrolní výbor žádá o sledování a informování vývoje.  
p. Pospíšil – dotaz na opatření zabezpečení objektu v ZZN. 



  

p. Klinecký – máme v rozpočtu 505 000 Kč na doplnění kamerového systému, kdy se jedná o instalaci více 
kamer, kdy cca 3 kamery by měli sledovat ZZN, další jsou navrženy na hlídání parku, ulice Palackého a ul. Jana 
Kouly.  

p. Málek – byla tam nějaká zápůjčka pumptrack? 
p. Klinecký – je tam nájemní smlouva do konce května, čeká se na vyjádření vlastníka, zda po uplynutí 

nájemní doby podá nabídku k odprodeji, příp. zda prodlouží nájem. Pan starosta s nimi jednal a má e-maily, ze 
kterých vyplynulo, že po městu nebudou požadovat žádné dodatečné nároky, je to tam prozatím bezplatně 
uloženo, a čeká se na jejich rozhodnutí, zda si to ještě odvezou, nebo to tady městu nechají za nějakou finanční 
částku, o které by se jednalo. 

p. Hájek – v ulici přímo u nádraží stále parkují na chodníku neoprávněně vozidla a MP s tím nic nedělá. 
p. Pospíšil – bylo by dobré, kdyby MP měla k dispozici WhatsApp, na který by občané mohli posílat nejen 

oznámení na porušení zákona, ale i pořízenou fotodokumentaci, na které by bylo neoprávněné jednání 
zachyceno, jenom samotné zavolání je málo. 

p. Hertl – je třeba řešit i obtěžující stání v ulici k nádraží před pizzerií  
p. Klinecký – při zjištění neoprávněného parkování doporučuji MP volat, v ulici bude umístěna dodatková 

tabulka, neboť v současné době prý MP nemá dostatečný nástroj k zabránění stání vozidlům zásobování, na 
stížnost občanů se bude kupovat přenosný měřič rychlosti.  

P. Málek – seznámil členy KV s dopisem pana Petra Nováka (člena Finančního výboru), který si stěžoval 
na kontrolu příspěvkových organizací finančním výborem. Dle tvrzení pana Nováka, jsou kontroly FV 
příspěvkových organizací realizovány dle jiného zákona, než má být kontrola FV prováděna. Jeho upozornění, 
bylo v kontrolním výboru projednáno. Kontrolní výbor je oprávněn kontrolovat finanční výbor pouze v tom 
smyslu, zda dodržuje stanovená pravidla pro provedení kontroly. Tomuto projednání byl přítomen i pan 
místostarosta Klinecký a uvedené skutečnosti projedná s finančním odborem města. V případě potřeby bude 
předložen na jednání ZM podnět ke kontrole postupu prováděných kontrol FV v příspěvkových organizacích 
města. Předseda KV bude informovat pana Nováka o tomto postupu.   

p. Hájek – finanční výbor měl zkontrolovat dostavbu školní jídelny, kdy p. Hájek byl navržen do kontrolní 
skupiny, ale doposud nebyl ke kontrole přizván. 

P. Pospíšil - proč město neví, jaká bude předpokládaná hodnota zakázky na úsekové měření? 
p. Klinecký – z praxe bylo zjištěno, že když se uvede předpokládaná hodnota, tak se zájemci o zakázku 

odrážejí od výše odhadní ceny, ale když není uvedená žádná hodnota, tak je šance dostat se na nižší nabídky. 
p. Málek - narušená statika čp.  56  
p. Klinecký – v rámci zateplování budovy se řeší i statika, čp. 56 bude zpevněná táhly, v důsledku zemních 

prací u budovy čp. 56 se zřejmě statika zhoršila, ale vzhledem k dlouhodobému špatnému stavu objektu by 
město s požadavkem na náhradu újmy neuspělo.    

 
Předseda KV poděkoval za účast všem přítomným a jednání KV ukončil. Další jednání KV je plánované na 

5.9.2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
                Bc. Metoděj Málek 
      předseda kontrolního výboru 


