ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ

ZÁPIS
ze zasedání č. 18
konaného dne 29. května 2017

Místo zasedání:

Městské kulturní středisko Chropyně, místnost č. 10

Začátek a konec jednání:

16:30-18:05

Počet přítomných členů:

14

(dle prezenční listiny)

Počet omluvených členů:

3

(dle prezenční listiny)

Počet neomluvených členů:

0

Počet občanů:

13

(dle prezenční listiny hostů)
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Radní města Chropyně pan Ivan Juřena zahájil v souladu s ustanovením § 103 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, veřejné zasedání Zastupitelstva města Chropyně v 16:30 přivítáním všech přítomných. Současně všechny upozornil na to, že z průběhu
zasedání je pořizován audio záznam pro potřeby zápisu.
Předsedající konstatoval, že zastupitelstvo je usnášeníschopné, neboť je dle prezenční listiny přítomno 10 zastupitelů, k přijetí usnesení
je třeba 9 hlasů, tedy nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Uvedl, že z jednání se omluvili pouze Mgr. Milan Bajgar,
Ing. Jaroslav Hloušek, Mgr. Igor Štěpánek.
Oznámil, že zápis z minulého zasedání byl ověřovateli podepsán bez připomínek. Žádné připomínky k zápisu nebyly vzneseny.
Předsedající určil zapisovatelkou dnešního jednání paní Renátu Valáškovou, ověřovateli zápisu paní Veroniku Langrovou
a Ing. Jaroslava Krejčíře, Ph.D.
Na jednání se dostavilipaní Vladimíra Supová a Mgr. Michal Vlasatý, přítomno je 12 zastupitelů.
Předsedající dále předložil návrh na složení návrhové komise: předsedkyně paní Magda Rapantová a členové Mgr. Stanislav Kalinec a
Mgr. Michal Vlasatý.
Usnesení ZM 1/18/2017:
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
návrhovou komisi ve složení: předsedkyně paní Magda Rapantová a členové Mgr. Stanislav Kalinec a Mgr. Michal Vlasatý.
Pro: 12, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomno: 5 (Bajgar, Hloušek, Horák, Macháček, Štěpánek)
Schváleno v předloženém znění
Na jednání se dostavili pan Josef Horák a Ing. Radovan Macháček, přítomno je 14 členů zastupitelstva.
Předsedající požádal přítomné členy zastupitelstva o připomínky k předloženému návrhu programu jednání.
Ing. Krejčíř - Upozornil, že na toto zasedání nedostal pozvánku, proto se k dnes projednávanému programu nebude vyjadřovat. Projednávané materiály jsou mu zasílány na jeho žádost elektronicky.
Bc. Novotný a Mgr. Kalinec - Potvrdili, že i oni pozvánku nedostali.
Ing. Sigmundová - Rozeslání pozvánky bude prověřeno. Pozvánka byla zveřejněna obvyklým způsobem a v řádném termínu. Stejně tak i
projednávané materiály. Projednávané materiály jsou v elektronické podobě ukládány na web, přístup k nim všichni zastupitelé mají,
nejsou rozesílány.
Nikdo z přítomných nepodalnávrh na změnu nebo doplnění programu jednání. Níže uvedeným usnesením byl schválen tento program
zasedání:
1.

Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o nočním klidu

2.

Všeobecná rozprava

Usnesení ZM 2/18/2017:
Zastupitelstvo města Chropyně
schvaluje
program zasedání Zastupitelstva města Chropyně.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1 (Krejčíř), Nepřítomno: 3 (Bajgar, Hloušek, Štěpánek)
Schváleno v předloženém znění
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Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o nočním klidu

Starostka Ing. Věra Sigmundová předložila návrh obecně závazné vyhlášky č. 2/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č.
3/2016, o nočním klidu. Důvodem předložení této změnové vyhlášky je doplnění ve vyhlášce vyjmenovaných dnů se zkrácenou dobou
nočního klidu. Společnost P + P technik chce uspořádat oslavu výročí založení firmy v červnu tohoto roku a společnost Chropyňská
strojírna v měsíci září.
Materiál tisk č. 0170-17ZM
Rozprava:

Mgr. Vlasatý - Považuje za nešťastné, když se musí kvůli udělení výjimky schvalovat nová vyhláška. Navrhl, aby do vyhlášky byla doplněna možnost udělovat z ní výjimky nebo toto udělování delegovat na jiný orgán města než je zastupitelstvo.
Ing. Sigmundová - Změna zákona v loňském roce právě možnost udělování výjimky zrušila. Do loňského roku mohla výjimky udělovat
rada. Nyní již není možné výjimku udělit, ani rozhodnutí o změně vyhlášky delegovat na jiný orgán. Na tuto komplikaci vzniklou změnou
zákona bylo upozorněno již při schvalování vyhlášky. Celá věc se změnou zákona zkomplikovala, vedly se o tom četné diskuse i
v médiích.
pan Charvát - Chápe tuto problematiku tak, že pokud se objeví další žadatelé o uspořádání podobné akce, bude věc projednávat znovu
zastupitelstvo.
Ing. Sigmundová - Bude-li chtít někdo uspořádat akci, která přesáhne zákonem stanovenou dobu nočního klidu, tedy bude trvat přes
desátou hodinu, bude muset organizátor takové akce požádat o změnu vyhlášky. Jedině by takovou akci uspořádal ve dnech, které jsou
ve vyhlášce již uvedeny.
Ing. Rosecký - Připomněl, že se zde jedná pouze o venkovní produkce. Akce konané uvnitř provozoven nepodléhají potřebě změny této
obecně závazné vyhlášky.
Ing. Macháček - Uvedl, že jednání zastupitelstva je v tomto volebním období mnoho. Zastupitelstvo by se mělo vyvarovat tomu, aby se
setkávalo kvůli jedinému bodu. Navrhl, aby se ve Zpravodaji města i na webových stránkách města objevily informace o tom, že pokud
někdo chce uspořádat akci, kterou bude třeba zapracovat do této vyhlášky, pak je tak třeba učinit s dostatečným předstihem, aby nebylo
nutné mimořádně svolávat zasedání zastupitelstva. Tímto svým návrhem v žádném případě nerozporuje toto zasedání, ani nevidí jediný
důvod proč žadatelům nevyhovět.
paní Hrabalová - Doplnila, že při zpracování návrhu původní vyhlášky paní Jedličková dopředu počítala s tím, že se obzvláště v době
prázdnin může objevit žádost uspořádat nějakou akci tzv. na poslední chvíli, proto jsou do vyhlášky zapracovány i termíny v měsíci červenci a srpnu, na které doposud není nic naplánováno. Organizátoři tak mají možnost své akce mířit právě do těchto, ve vyhlášce uvedených, dnů.
Rozprava byla ukončena.
Usnesení ZM 3/18/2017:
Zastupitelstvo města Chropyně
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, o nočním klidu.
Pro: 13, Proti: 0, Zdržel se: 1 (Krejčíř), Nepřítomno: 3 (Bajgar, Hloušek, Štěpánek)
Schváleno v předloženém znění

2.

Všeobecná rozprava

pan Charvát - Připomenul nedávný návrh Mgr. Kalince, kterým zhruba v polovině května e-mailem oslovil všechny zastupitele. Byl to
návrh na zřízení výboru pro transparentnost a výběrová řízení. Jednotliví zastupitelé se k tomuto měli možnost vyjádřit. Mgr. Kalinec
získal 8 kladných názorů k této věci, ale třetina zastupitelů vůbec nereagovala. Požádal o to, aby se toto téma projednalo zde, zajímá ho
názor všech zastupitelů.
Mgr. Vlasatý - Požádal Mgr. Kalince, aby svůj návrh objasnil. Není si jistý tím, že ho správně pochopil. Zřízení výboru se nebrání. Nelíbí
se mu způsob, jakým jsou v současné době v Chropyni zadávány zakázky. On sám byl nedávno i s Ing. Macháčkem ve výběrové komisi
na zasíťování Podlesí. Firmy nejsou schopny splnit zadané podmínky a připravit své nabídky v takové podobě, aby alespoň jednu mohla
výběrová komise pustit dál. Výběrové řízení se muselo opakovat, firmy dostaly přesný návod, jak mají postupovat. Opět nedodaly vše
v pořádku, alespoň některé však už bylo možné pustit dál. Obrátil se na Mgr. Kalince s dotazem, proč navrhoval, aby výběrová komise
znovu zvážila nabídku firmy, která v prvním kole nesplnila podmínky výběrového řízení - chyběl podepsaný dokument. Na druhé zase-
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dání výběrové komise tento chybějící dokument donesl pan Jablunka. Takový postup je protizákonný. Organizátor výběrového řízení pan
Malušek věc nepřijal, komise se jí nezabývala.
Mgr. Kalinec - Průběh tohoto zmiňovaného výběrové řízení konzultoval s odborníkem na veřejné zakázky, kterým je shodou okolností
jeho manželka. Podle metodik ministerstva pokud není dodána podepsaná smlouva, není-li to exaktně formulováno v zadávacích podmínkách, doporučuje se, aby komise vyzvala k dodání dokumentu. Vyžádal si záznam do zápisu z jednání výběrové komise o tom, že
pan Malušek byl tím, kdo komisi doporučil, že komise nebude vyžadovat doplnění tohoto dokumentu po dotčené firmě. Bez tohoto záznamu odmítl Mgr. Kalinec zápis výběrové komise podepsat. Doplnil, že dotčená firma byla nejlevnější.
Ing. Sigmundová - Uvedla, že většina zastupitelů asi netuší, o čem tady tito dva pánové diskutují. Navrhla, aby spolu tuto věc prodiskutovali mimo zasedání.
Mgr. Vlasatý - Domnívá se, že věc je naopak třeba prodiskutovat na zasedání zastupitelstva. Mgr. Kalinec oslovil všechny zastupitele, ale
třetina zastupitelů na jeho výzvu nereagovala. Celou věc také konzultoval s odborníkem na výběrová řízení. Dle jeho slov se v první fázi
výběrového řízení kontroluje jazyková stránka a návrh smlouvy o dílo. Firma, která se hlásí do výběrového řízení, v návrhu smlouvy o
dílo garantuje cenu díla. Výběrová komise už jednou rozhodla, že dotčenou firmu v prvním kole vyřadí, byť její cena byla nejnižší. Komise
doporučila druhou firmu, která doplnila, to co chybělo. Za nestandardní považuje to, že pan Jablunka donesl na druhé jednání komise
chybějící dokument od první - už vyřazené - firmy.
Ing. Pospíšil - Všechny firmy byly hned v zadávacích podmínkách poučeny o tom, že podepsaný návrh smlouvy o dílo musí být součástí
podávané nabídky. Výběrová komise za nesplnění této podmínky správně firmu vyřadila. Chybějící dokument byl oficiálně doručen na
městský úřad dodatečně, pan Jablunka musel tento dokument předat výběrové komisi, neměl jinou možnost.
Mgr. Vlasatý - Referent investic jim to měl vrátit, že to nebylo doručeno včas.
Pan Juřena - Do diskuse na toto téma se již nikdo další nehlásil. Navrhl, aby se věcí zabývalo zastupitelstvo na svém pracovním zasedání.
Pan Charvát - Vyžádal si odpověď na svůj podnět vznesený v úvodu této diskuse.
Mgr. Kalinec - Sdělil přítomným, že jemu osobně se v zastupitelstvu tohoto složení nepracuje zrovna moc dobře. To, co se
v zastupitelstvu děje znemožňuje i všem ostatním zastupitelům dobře pracovat. Výběrové řízení a veřejné zakázky on osobně považuje
za jeden z hlavních důvodů problémů, které jsou v tomto zastupitelstvu. Ty nejdůležitější zde byly zmiňovány již mnohokrát, není dobré je
znovu a znovu zde otevírat, šetří je policie. Chtěl svým návrhem udělat tlustou čáru za tím vším, aby zastupitelstvo začalo normálně
pracovat. Cílem zřízení výboru nemělo být zřízení skupiny těch, kdo budou zasedat ve výběrových řízeních a otevírat obálky, ale sestavení skupiny, která bude na samém začátku doporučovat firmy, které budou k účasti na výběrovém řízení osloveny.
Pan Juřena - Zeptal se přítomných, zda se chtějí k věci jednotlivě vyjádřit.
Ing. Macháček - Ve svém vyjádření uvedl, že je zvyklostí, mít zřízen finanční a kontrolní výbor. Výbory pracují svědomitě, tudíž se mu
zřízení dalšího výboru jeví jako zbytečná duplicita. Je v kompetenci rady města určit směr vývoje města, určit s jakými dodavateli nebo
poskytovateli služeb bude město spolupracovat, a to i v oblasti investic. V kompetenci kontrolního výboru pak je kontrola všech postupů,
ke kterým pak ve své zprávě na zastupitelstvu může vznést určitou polemiku. Větší spolupráci při oslovování firem si umí představit,
nedokáže se ale představit, jak by nově zřízený výbor substituoval rozhodnutí rady města. Mohlo by se tím patrně předejít následnému
zpochybňování vybraných firem, nicméně zřízení dalšího výboru se mu přesto jeví kontraproduktivní, a to především z pohledu činnosti
kontrolního výboru. Neví, co by pak bylo náplní práce právě kontrolního výboru.
Mgr. Kalinec – Chtěl - dle svých slov - aby nový výbor doplňoval rozhodnutí rady, ne ho nahrazoval. Výbor by například mohl firmy vybrané radou doplnit o své návrhy, čímž by se mohlo zlepšit konkurenční prostředí. Navíc má pocit, že kontrolní výbor kontroluje zakázku až
ex post - tedy jak proběhla.
Ing. Macháček - Jeho polemika mířila k tomu, komu by se nově zřízený výbor zodpovídal. Výbory jsou zodpovědné zastupitelstvu, nemohou ukládat něco radě města, radě mohou pouze doporučovat. Vhodnější by z tohoto pohledu bylo ustavení pracovní komise, která bude
spolupracovat s radou. Dřívese podobnými záležitostmi zabývala stavební komise. Její členové by mohli s radou konzultovat investiční
záměry.
paní Supová - Má dojem, že by se zřízením výboru zabránilo protlačování firem. Proto navrhovala, aby se svolávalo pracovní zastupitelstvo k výběru firmy na investiční akci. Takových akcí není mnoho. Kdo se zasedání zúčastní, ten bude členem výběrové komise.
Ing. Blažek - Přiznal, že patří k těm, kdo na mailovou komunikaci Mgr. Kalince nereagoval. Sešli se raději osobně a z osobní schůzky
odcházeli oba ve shodě, jeho názor tedy Mgr. Kalinec zná.
Ing. Sigmundová - Upozornila na skutečnost, že návrh - řešit výběrová řízení svoláním pracovního zastupitelstva - má dvě úskalí. Členové komise musejí být jmenování, v praxi by to znamenalo, že by se muselo počkat, kdo na jednání dorazí a těm vystavit jmenovací listinu. Druhým úskalím by mohl být přístup zastupitelů typu: to nevadí, že nepůjdu já, však oni půjdou ostatní. Ve výsledku by pak nemusel
dorazit nikdo. Jsou-li členové jmenováni předem, je zde jistota, že na zasedání výběrové komise dorazí.
Mgr. Vlasatý - Vidí jako možnost i to, že by rada předem informovala zastupitelstvo, že na připravovanou investiční akci hodlá oslovit
určité firmy, eventuelně si od zastupitelů vyžádat jejich případné doplnění.
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pan Pospíšil M. - Chtěl vědět, v jaké fázi jsou procesy odnímání povolení k provozování výherních hracích přístrojů.
pan Juřena - Tyto informace nemá v tuto chvíli nikdo z přítomných k dispozici. Zeptal se, zda tazatel žádá písemnou odpověď do 30 dnů
nebo postačí ústní informace na příštím zasedání dne 28. června.
pan Pospíšil M. - Postačí ústní informace na příštím zasedání.
Ing. Blažek - Omluvil se za své jednání, za své nedůstojné vystoupení, je mu líto, že se nechal vyprovokovat.
Mgr. Vlasatý - Má pocit, že pan Blažek s paní starostkou si nepsali mezi sebou, ale každý někomu jinému, jeho slova byla špatně pochopena.
pan Juřena - Požádal všechny zastupitele, aby na jednáních vážili svá slova, aby nedocházelo k obdobným nevhodným slovním ventilacím.
Pan Juřena, radní města, poděkoval přítomným za účast na jednání a zasedání zastupitelstva v 18:05 ukončil.

Ing. Věra Sigmundová
starostka

Veronika Langrová
ověřovatelka

Božena Hrabalová

místostarosta města

Ing. Jaroslav Krejčíř, Ph.D.

ověřovatel

