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Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města Chropyně
I. bere na vědomí
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně za I. čtvrtletí roku 2018.

Důvodová zpráva:
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Chropyně se v mezidobí sešel třikrát. Na svých jednáních se zabýval
kontrolou usnesení Rady města Chropyně a Zastupitelstva města Chropyně. Dále provedl kontrolu
dokončených investičních akcí:
- 3. etapa opravy ulic Křižní a Palackého,
- rekonstrukce vovododu na ulici Pazderna,
- 1. etapa rekontrukce veřejného osvětlení.

Zápisy z jednání výboru jsou přiloženy.

KONTROLNÍ
ZASTUPITELSTVA

VÝBOR

MĚSTA

CHROPYNĚ

ZÁPIS
z 32. schůze konané dne 11. prosince 2017

Přítomni:

Bc. Ivo Novotný (předseda)
Josef Horák, Miroslav Charvát, Robert Lučan, Milan Zaviačič

Omluven:

0

Neomluven:

Ing. Jaroslav Hloušek

Přizváni:

František Jablunka (investiční technik odboru výstavby a ŽP)
Ing. Jiří Rosecký (tajemník MěÚ)
Ing. Věra Sigmundová (starostka města Chropyně)
Dana Jedličková (tajemnice výboru)

Místo zasedání:

zasedací místnost Městského úřadu v Chropyni

Začátek a konec jednání:

16:32-18:26

Program jednání:
1.
2.
3.

Kontrola investiční akce „Oprava ulic Křižní a Palackého v Chropyni, 3. etapa“
Návrh Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně na změnu počtu členů výboru
Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Chropyně
Schůze č. 32 ze dne 11. prosince 2017
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1. Kontrola investiční akce „Oprava ulic Křižní a Palackého v Chropyni, 3. etapa“
K tomuto bodu jednání byl přizván pan František Jablunka – investiční technik odboru výstavby a ŽP.
V rámci soutěže byla očekávána cena této etapy ve výši 2.420 tisíc Kč bez DPH. Tato investiční akce byla zahájena
17. července a ukončena byla 21. září 2017. Konečná cena nakonec byla 3.318.725 Kč s DPH.
V rámci víceprací byla řešena nefunkční (ucpaná) dešťová kanalizace na jedné straně ulice Palackého, byly provedeny
navrtávky a doplnění obrubníků. Vícepráce celkem stály 79.645 Kč s DPH.
Práce na této etapě byly doplněny o veřejné osvětlení (částka 98.100 Kč s DPH) a dále o úpravy nájezdu před hasičskou
zbrojnicí, který výškově kolidoval s výškou nového hasičského vozidla, které bude zakoupeno v jarních měsících (částka
151.883 Kč s DPH).
Dotazy:
Pan Lučan chtěl vědět, jak firma před kolaudací doložila likvidaci odpadu vzniklého při opravě ulic. Pan Jablunka odpověděl, že provedené opravy nevyžadují kolaudaci, proto se likvidace odpadu neprověřovala. Počítá se s tím, že firma odpad
sama zlikvidovala.
Pan Charvát tlumočil výtku obyvatele ulice Palackého, který má dojem, že opravenými ulicemi kolem ulice Křižní projíždí
více těžkých a nákladních vozidel. Pan Jablunka o těchto námitkách nemá žádné informace. Po provedení opravy byly
všechny dopravní značky vráceny na původní místo, k žádné změně v dopravním značení nedošlo. Stěžovateli lze doporučit konzultovat věc s odborem výstavby a ŽP.

Kontrolní výbor Zastupitelstva města bere na vědomí informace o investiční akci „Oprava ulic Křižní a Palackého
v Chropyni, 3. etapa“.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 1
Schváleno v předloženém znění

2. Návrh Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně na změnu počtu členů výboru
K tomuto bodu byl přizván tajemník MěÚ Ing. Jiří Rosecký.
Kontrolní výbor byl na ustavujícím zasedání zastupitelstva zvolen sedmičlenný. Každý volební subjekt, který má zastoupení v zastupitelstvu, měl zastoupení také ve výboru.
V září rezignoval na funkci člena výboru Mgr. Michal Vlasatý. Hnutí Společně pro Chropyni následně oznámilo, že na uvolněný post člena výboru nebude nikoho nominovat.
Členem výboru je také Ing. Jaroslav Hloušek, kterého nominovalo TOP 09. Ing. Hloušek dlouhodobě neprojevuje zájem o
práci ve výboru, jednání se neúčastí, z jednání se ani neomlouvá. Vedení TOP 09 bylo o tomto nevhodném přístupu Ing.
Hlouška informováno, vzhledem k tomu, že tento je nestraník, nemá hnutí TOP 09 možnost vyvíjet tlak na jeho výkon
funkce. Vedení hnutí bylo informováno o tom, že zastupitelstvu bude s největší pravděpodobností navrženo odvolání Ing.
Hlouška z funkce člena výboru. Vedení TOP 09 sdělilo, že v takovém případě nebude nikoho dalšího do výboru nominovat
a odsouhlasilo, aby byl snížen počet členů výboru.
Předseda výboru připomněl, že počet členů výboru je sudý. Z 6 členů se musí na jednání dostavit 4, aby byl výbor usnášeníschopný. Snížením počtu členů výboru na 5 by poklesla i hranice pro usnášeníschopnost na 3.
Tajemník MěÚ doporučil výboru připravit na zasedání zastupitelstva dva návrhy usnesení. Prvním bude navrženo odvolání Ing. Hlouška, druhým bude stanoven počet členů kontrolního výboru na 5.
Pan Charvát prověřoval text zákona o obcích. Výbory mají být minimálně tříčlenné, snížení počtu je tedy v souladu se
zákonem.
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Kontrolní výbor Zastupitelstva města doporučuje Zastupitelstvu města Chropyně odvolat Ing. Jaroslava Hlouška
z funkce člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně a doporučuje snížit počet členů Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně na 5 členů.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 1
Schváleno v předloženém znění

3. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně
K tomuto bodu jednání byla přizvána Ing. Věra Sigmundová, které podrobně okomentovala usnesení přijatá na zasedáních Rady města Chropyně dne 22. listopadu 2017 a dne 6. prosince 2017.
Největší diskuse se vedla kolem nových poznatků doprovázejících připravovanou změnu Územního plánu Chropyně na
zamezení těžby štěrkopísku na loukách Hejtman.
V souvislosti s připomínkou pana Juřeny ke špatné bezpečnostní situaci za Albertem, kterou vznesl na minulém zasedání
zastupitelstva, sdělil pan Charvát, že již osobně viděl pěší hlídku Policie ČR pohybující se v blízkosti Alberta. Jedná se
patrně o důsledek urgence zvýšené aktivity příslušníků Policie ČR v této lokalitě. Na dotaz, zda tato činnost bude vyvíjena
pravidelně, sdělila Ing. Sigmundová, že nemá bližší informace, zda se bude jednat o pravidelnou aktivitu. Více informací
podá jedině vedení obvodního oddělení. Pan Lučan navrhl, aby Policie ČR věnovala zvýšenou pozornost také altánku pod
zámkem, který se nachází v neosvětlené části zámeckého parku.
Poslední část diskuse se vedla o probíhající rekonstrukci veřejného osvětlení ve městě. Byly vzneseny námitky k dlouhodobě nefungujícímu osvětlení uličky Míru a části náměstí Svobody. Nesvítí i ojedinělé lampy v již opravených částech města. Ing. Sigmundová uvedla, že na opravách se stále intenzivně pracuje, předpokládaný termín dokončení akce je
15. prosince. Nebude-li firmou dodržen, bude dodavatel v souladu se smluvními podmínkami penalizován.

Kontrolní výbor Zastupitelstva města bere na vědomí informace o plnění usnesení Rady města Chropyně.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 1
Schváleno v předloženém znění

Další zasedání výboru se bude konat 5. února 2018 v 16:30.

Bc. Ivo Novotný
předseda výboru

Zapsala: Dana Jedličková

KONTROLNÍ
ZASTUPITELSTVA

VÝBOR

MĚSTA

CHROPYNĚ

ZÁPIS
z 33. schůze konané dne 5. února 2018

Přítomni:

Bc. Ivo Novotný (předseda)
Josef Horák, Miroslav Charvát, Robert Lučan, Milan Zaviačič

Omluven:

0

Neomluven:

0

Přizváni:

František Jablunka (investiční technik odboru výstavby a ŽP)
Ing. Věra Sigmundová (starostka města Chropyně)
Dana Jedličková (tajemnice výboru)

Místo zasedání:

zasedací místnost Městského úřadu v Chropyni

Začátek a konec jednání:

16:33-17:31

Program jednání:
1.
2.
3.

Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně
Kontrola investiční akce „Vodovod Pazderna“
Návrh programu příštího zasedání
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1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně
K tomuto bodu jednání byla přizvána Ing. Věra Sigmundová, které podrobně okomentovala usnesení přijatá na zasedáních Rady města Chropyně ve dnech 13. prosince 2017, 20. prosince 2017 a 10. ledna 2018.
Diskutovalo se o výsledcích schůzky s investorem zdvojkolejnění trati, které proběhlo 16. ledna 2018. Dle slov paní starostky na jednání znovu zaznělo, že ve věci tohoto investičního záměru ještě není nic definitivně rozhodnuto. Zástupci
investora dávali na jednání najevo, že patrně upustí od varianty vybudování mimoúrovňového křížení přímo v lokalitě
ulice Tovačovská. Při realizaci této varianty (podjezdu v ulici Tovačovská) by muselo dojít k vykoupení několika přilehlých
domů a navíc město trvá v případě realizace této varianty současně na vybudování nadjezdu u Rasiny. Toto řešení by bylo
pro investora finančně náročnější. Proto je pochopitelný příklon zástupců investora k variantě, v rámci které bude vybudováno jenom jedno křížení, a to nadjezd v lokalitě Vlčí Doly. Nejasné je zatím navázání nadjezdu na další komunikace.
Obchvat by vedl od provozovny pana Kotáska k Vlčím Dolům a tam buď rovně pokračoval polnostmi k cestě u Pískáče,
nebo se prudce stáčel a za nádražím se kolmo napojoval na stávající cestu do Záříčí. Varianta nové cesty by byla jednodušší z pohledu levnějšího řešení nadjezdu, navíc by přinesla možnost využívat stávající cestu do Záříčí jako cyklostezku.
Všechny uvažované varianty jsou prozatím jen úvahami, které nejsou v souladu s územním plánem Chropyně. Pan Charvát připomněl požadavek obyvatel dotčené lokality o přísun věrohodných informací o celém záměru. Ing. Sigmundová
připomněla, že je připravena občany informovat ve Zpravodaji i dalšími cestami. Další jednání s investorem proběhne
v polovině února. Konečné rozhodnutí o řešení křížení by mělo padnout v měsíci březnu. Doufá, že o všem bude možné
informovat zastupitele na březnovém jednání.
Bc. Novotný obrátil hovor k provedení rekonstrukce veřejného osvětlení. Zajímalo ho, zda dílo bylo předáno včas a jak
jsou řešeny vzniklé závady. Paní starostka požádala, aby se s tímto dotazem obrátil na investičního technika, který na
jednání dorazí později. Pan Horák uvedl, že závady jsou postupně opravovány.
Bc. Novotný požádal o opravu defektu ve vozovce na ulici Moravská (u přechodu pro chodce před prodejnou Albert). Paní
starostka si podnět předá k vyřízení.
Pan Lučan poukázal na parkování kamionů v sídlišti, požádal o předání podnětu Policii ČR. Kamiony parkují přes řadu
parkovacích míst pro osobní vozidla. Paní starostka uvedla, že řidičům kamionů dlouhodobě nabízí možnost parkování
společnost Fatra, podnět si zapsala a předá ho k vyřízení.
Pan Charvát chtěl vědět, kdy dojde k opravě komunikace na ulici Hřbitovní. Ing. Sigmundová uvedla, že překop prováděl
pan Imríšek, opravy jsou před dokončením, čekal na sednutí zeminy po výkopu.
Pan Lučan chtěl vědět, jak probíhá svoz pytlů s tříděným odpadem a načítání jednotlivých kódů. Ing. Sigmundová uvedla,
že tam, kde je to možné SMM naloží pytle, čárové kódy z nich sejme a pak je všechny načte hromadně. Systému to nevadí,
v našem městě se jednotlivé pytle neváží.
Bc. Novotný chtěl vědět, kdy dojde k uzavření herny na MIXu. Ing. Sigmundová uvedla, že jednotlivým automatům postupně dobíhají povolení. Posledním automatům dojde potřebné povolení až v roce 2019. Naopak paní starostka se zeptala obyvatele nedalekého bytového domu, jak vnímá zkrácení otevíracích hodin hospod, zda napomohlo k uklidnění
nočního života ve městě. Bc. Novotný vnímá zkrácení provozní doby pozitivně, i když to samozřejmě neodstranilo všechna rušení nočního klidu. Také paní starostka má od policejních hlídek pozitivní zprávy, k lepšímu zhodnocení dopadu bude
však třeba vyčkat do letních měsíců, kdy mají občané přilehlých domů v noci otevřená okna.
Pan Charvát se chtěl přihlásit do systému MESOH přes své přístupové jméno a heslo, ale po přihlášení se nedokázal zorientovat na příslušné webové stránce. Paní starostka mu nabídla to co i všem občanům, aby přišel, ona osobně nebo paní
Adámková mu pomohou se v systému zorientovat a zkontrolovat si například, zda mu odevzdané pytle byly opravdu na
jeho účet načteny.
Bc. Novotný připomněl také problematiku nedávného referenda a informace o tom, že zastupitelé, kteří budou hlasovat
pro změnu územního plánu, která zamezí těžbě štěrkopísku, budou vystaveni riziku, že budou muset hradit investorovi
způsobenou škodu. Paní starostka uvedla, že se hledají právní podklady k tomu, aby bylo zastupitelům před takovým
hlasováním s přiměřenou jistotou říci, zda se takovému riziku vystavují.
Kontrolní výbor Zastupitelstva města bere na vědomí informace o plnění usnesení Rady města Chropyně.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 0
Schváleno v předloženém znění
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2. Kontrola investiční akce „Vodovod Pazderna“
Investiční technik pan Jablunka předložil členům kontrolního výboru kompletní dokumentaci akce „Vodovod – Pazderna“.
Celková cena akce je 439.250 Kč, z toho výběrové řízení 30.250 Kč, technický dozor 15.000 Kč, vlastní práce 391.459 Kč,
protlak pod cestou 2.541. Projektová dokumentace stála 24.200 Kč a pořizovala se již v předcházejícím roce, proto není
zahrnuta do celkové ceny. (Uvedené ceny jsou konečné, tedy včetně DPH.)
Pan Jablunka předložil projektovou dokumentaci a seznámil přítomné s průběhem prací i s problémy, které se v průběhu
akce vyskytly.
Bc. Novotný chtěl vědět, kolik firem se přihlásilo do výběrového řízení. Pan Jablunka poznamenal, že pouze jedna. Osloveny byly samozřejmě tři, ale problémem se ukázalo, že realizátor této akce musel mít řádná oprávnění vodohospodáře.
Pan Zavičič chtěl vědět, zda při akci vznikly vícepráce. Pan Jablunka odpověděl, že vícepráce sice vznikly, ale nebyly s nimi
spojeny vícenáklady.
Kontrolní výbor Zastupitelstva města bere na vědomí informace o investiční akci „Vodovod Pazderna“.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 0
Schváleno v předloženém znění

3. Návrh programu příštího zasedání
Bc. Novotný navrhl, aby se příští zasedání kontrolního výboru uskutečnilo v pondělí 5. března 2018 v 16:30 v zasedací
místnosti MěÚ.
Mimo obligátní kontrolu usnesení rady navrhl na jednání přizvat ředitele SMM ke kontrole příprav koupaliště na novou
sezónu, a pana Jablunku ke kontrole další ukončené investiční akce – pravděpodobně rekonstrukce veřejného osvětlení a
přípravy další etapy výstavby rodinných domů v lokalitě Podlesí II.

Bc. Ivo Novotný
předseda výboru

Zapsala: Dana Jedličková

KONTROLNÍ
ZASTUPITELSTVA

VÝBOR

MĚSTA

CHROPYNĚ

ZÁPIS
z 34. schůze konané dne 5. března 2018

Přítomni:

Bc. Ivo Novotný (předseda)
Josef Horák, Miroslav Charvát, Robert Lučan, Milan Zaviačič

Omluven:

0

Neomluven:

0

Přizváni:

Mgr. Stanislav Kalinec (ředitel SMM Chropyně)
František Jablunka (investiční technik odboru výstavby a ŽP)
Ing. Věra Sigmundová (starostka města Chropyně)
Dana Jedličková (tajemnice výboru)

Místo zasedání:

zasedací místnost Městského úřadu v Chropyni

Začátek a konec jednání:

16:36-18:10

Program jednání:
1.
2.
3.

Plán prací SMM Chropyně na středisku Městské koupaliště
Kontrola investiční akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení – I. etapa“
Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Chropyně
Schůze č. 34 ze dne 5. března 2018
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1. Plán prací SMM Chropyně na středisku Městské koupaliště
K tomuto bodu programu jednání byl přizván ředitel SMM Mgr. Stanislav Kalinec. Shrnul informace o průběhu minulé
sezóny koupaliště. V jejím průběhu došlo ke kolapsu tepelných čerpadel, což vyvolalo vlnu nespokojenosti mezi návštěvníky koupaliště, kteří očekávali avizovanou vyhřívanou vodu v bazénu.
SMM hledalo řešení této situace ve více možných variantách:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

oprava stávajících čerpadel, předpokládané náklady cca 0,5 milionu Kč,
nové tepelné čerpadlo – náklady min. 1,7 mil. Kč,
nová soustava plynových kotlů – pořizovací náklady cca 600 tisíc Kč, následné provozní náklady min. 500 tisíc Kč
na sezónu,
elektrické kotle – pořizovací náklady cca 300 tisíc Kč, následný provoz velmi drahý,
teplovod – přívod tepla z areálu firmy Fatra – pořizovací náklady cca 1,5 mil. Kč, ale následný provoz bezobslužný,
kotel na čerstvou štěpku – štěpku má město k dispozici zdarma, ale dle odborníků je takové zařízení vhodné používat celoročně, částečný provoz by životnost zařízení výrazně zkomplikovalo, zařízení by vyžadovalo náročné
„zazimování“.

V současné době SMM varianty zredukovala pouze na variantu 1. a 5. Se společností Fatra probíhají jednání o možném
napojení na teplovod. Fatra preferuje připojení přes teplovod ze sídliště, SMM preferuje připojení přes teplovod vedoucí
do líhně kuřat. Čeká se na odhad nákladů.
Pan Lučan se zajímal o odhad nákladů provozu koupaliště při napojení na teplovod. Mgr. Kalinec odhaduje náklady na
provoz v rámci jedné sezony ve výši cca 400 tisíc Kč (současné náklady jsou cca 300 tisíc Kč). Pana Charváta zajímalo, zda
by k vyhřívání nešlo využít teplo ze spalovny. Pan Lučan namítal, že realizaci této varianty brání fakt, že není možné odhadnout kdy a zda vůbec bude spalovna spuštěna. S řešením otázky vyhřívání vody na koupališti není možné čekat. Mgr.
Kalinec uvedl, že se jednalo i o této variantě, objekt spalovny je ale dál od koupaliště než teplovod Fatry a jednání ustala
právě na již zmíněných nejasných časových odhadech spuštění provozu spalovny.
Pana Horáka zajímaly důvody poruchy obou čerpadel. Mgr. Kalinec řekl, že jsou čerpadla v provozu 9 let (ve skutečnosti
pouze cca 3 měsíce v roce), přesná příčina jejich krátké životnosti není známa. Bc. Novotný chtěl vědět, zda bude situace
s vyhříváním koupaliště vyřešena do zahájení letošní koupací sezóny. Mgr. Kalinec jej ujistil, že vyhřívání bude vyřešeno
do začátku sezony. SMM stojí před konečným rozhodnutím mezi dvěma variantami. Do konce května je možné realizovat
připojení v teplovodu, SMM ještě ale čeká na finální nacenění opravy stávajících čerpadel. Oprava bude asi finančně
nejméně náročná, ale bude hrozit riziko opakování poruchy čerpadel.
Pan Lučan se vrátil k variantě kotle na čerstvou štěpku. Zajímalo ho, zda by s provozem takového zařízení uvnitř sídliště
nebyl problém. Mgr. Kalinec věc předběžně konzultoval se stavebním úřadem, ten nemá námitek. SMM odhaduje spotřebu štěpky na cca 50 tun za měsíc, což by při provozu přes letní sezónu mělo město pokrýt z vlastních zdrojů.
Pana Zaviačič připomněl odstávky teplovodu v době letních prázdnin. SMM i kvůli těmto odstávkám preferuje spíše napojení na teplovod vedoucí do líhně, ten nesmí mít odstávku delší než 6 hodin. Pan Horák chtěl vědět, zda bude na teplovod
napojeno také dětské brouzdaliště. Mgr. Kalinec uvedl, že o napojení brouzdaliště se uvažuje, brouzdaliště má však provoz komplikovaný velkým únikem vody.
Bc. Novotného zajímalo, zda se na koupališti pro novou sezónu plánují další změny či nové atrakce. SMM uvažuje o posílení sociálního zařízení pro ženy. Stávající zázemí ve dnech s vysokou návštěvností nepostačuje, navíc se při neustálých
frontách nedá udržovat čistota. Dále se uvažuje o závlaze travnatých ploch v areálu koupaliště. Její realizace by se mohla
rozdělit do několika etap, aby nebyla tak finančně náročná. Studna je k dispozici.
Mgr. Kalinec dále informoval i o dalších pracích na majetku města, především pak na objektech města (např. budova SMM,
DPS, bývalá Bianca…)
Pan Lučan se zeptal na práce na kompostárně. Dle slov Mgr. Kalince by měla v dohledné době dorazit buňka pro zázemí
kompostárny, měly by být zahájeny práce na úpravě plochy kompostárny.
Pan Horák chtěl vědět, jaké je využití kompostu z místní kompostárny. Mgr. Kalinec uvedl, že je o něj zájem z řad zahrádkářů, lidé si pro kompost jezdí, zbytek se dodává místním zemědělcům. Zemědělský ústav provádí kontroly kvality kompostu. Zatím vždy vyhověl zadaným normám. Pan Charvát potvrdil, že je vidět po městě, že se kompost využívá při péči o
městskou zeleň. Jen jsou v něm místy vidět velké kusy nezetleného materiálu.
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Mgr. Kalinec uvedl, že spouštění kompostárny bylo patrně přehnaně hektické, ale po počátečních nesnázích provoz ukazuje, že své opodstatnění má, a to minimálně z pohledu k cenám vyvezeného materiálu. Běžná cena se pohybuje kolem
300-350 Kč. Kdyby město mělo za svezený materiál a jeho likvidaci platit, pak budou výdaje v rozpočtu města vyšší než
provoz kompostárny. Navíc tak město poskytuje další službu občanům – kompost pro jejich zahrádky. Pan Horák pochválil sběr bioodpadu ve městě.
Pan Lučan se zajímal o pozůstatky po kácení a údržbě zeleně kolem rybníka. Mgr. Kalinec uvedl, že některé kusy dřevin
zůstaly na místě záměrně, aby při svém trouchnivění poskytly útočiště hmyzu. Dále pan Lučan připomněl špatný stav
cesty kolem rybníka. SMM se chystá v jarních měsících provést opětovnou údržbu cesty. Situace není jednoduchá, cesta
není majetkem města a navíc se nachází v blízkosti přírodní památky, což značně omezuje výběr materiálu vhodného
k její údržbě. Pan Lučan také poukázal na špatný stav povrchu parkoviště mezi provozovnou pana Bény a Restaurací u
rybníka. Mgr. Kalinec musí nejprve prověřit, kdo je majitelem uvedeného pozemku.
Pana Charváta zajímalo personální obsazení SMM, především pak nábor pracovníků na letní sezónu. Mgr. Kalinec informoval přítomné o tom, že se SMM chystá zaměstnat na tzv. veřejně prospěšné práce jen asi cca 7 lidí (v minulých letech
to bylo kolem 20), protože jsou dlouhodobě velice špatné zkušenosti s těmito pracovníky. Jen mizivá část z nich je ochotna opravdu do práce nastoupit a zodpovědně pracovat. Vzhledem k tomu, že tito pracovníci nejsou zadarmo, ale SMM
musí jejich výplaty z části dotovat, a také vzhledem k tomu, že s jejich zaměstnáváním je spojena složitá administrativa,
rozhodl ředitel SMM, že letos zaměstná menší podíl těchto sezónních pracovníků a zbytek pokryje SMM stálými zaměstnanci.
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Chropyně bere na vědomí informace o přípravě Městského koupaliště na sezónu roku 2018.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 0
Schváleno v předloženém znění

2. Kontrola investiční akce „Rekonstrukce veřejného osvětlení – I. etapa“
K tomuto bodu jednání byl přizván investiční technik města pan František Jablunka. První etapa rekonstrukce veřejného
osvětlení proběhla na konci roku 2017. Realizátor akce se vybíral ze 4 nabídek. Vysoutěžena byla celková cena ve výši
5.025.271 Kč včetně DPH, z toho dotace činila 1.430.140 Kč.
V rámci této první etapy došlo k instalaci 210 kusů svítidel. Některá se pouze vyměňovala, někde byla umístěna i zcela
nová. Dle energetického posudku se odhaduje úspora ve spotřebě elektrické energie ve výši 115 mega Watt za rok (cca
258.000 Kč), což je asi 85 % z celkových nákladů na energii pro veřejné osvětlení.
Bc. Novotného zajímalo, proč na některých místech došlo pouze k výměně svítidla, ale sloup veřejného osvětlení nebyl
vyměněn. Pan Jablunka uvedl, že práce vycházely s pasportu, který připravila SMM. Ta vytipovala sloupy k výměně (ty
v nejhorším stavu). Samotná dotace je určena pouze na výměnu svítidel, není možné ji použít na výměnu sloupů veřejného osvětlení. Svítidla však přinesou úsporu ve spotřebě elektrické energie a tyto uspořené prostředky budou postupně
investovány do výměny sloupů eventuelně do rozšíření stávající sítě veřejného osvětlení. Práce komplikoval stávající
nepřehledný stav ve vedení. Tato slova potvrdil i pan Horák. Staré a nepřehledné vedení způsobilo zvýšenou poruchovost
veřejného osvětlení po provedené první etapě. Příčiny těchto poruch by měly být v současné době již odstraněny. Realizátor na jakékoli zavolání a žádost o opravu poruchy vždy reagoval ochotně a pružně.
Pana Lučana zajímaly další etapy rekonstrukce veřejného osvětlení. Pan Jablunka uvedl, že se v jarních měsících provede
kontrola celé sítě veřejného osvětlení. Je v plánu oprava a úprava patek, připravuje se plán výměny kabeláže a postupných dalších oprav, který bude radě města předložen společně s vyhodnocením první etapy. V plánu bude provést výměnu všech zbývajících sodíkových svítidel za LED svítidla v průběhu letošního roku.
Pan Charvát chtěl vědět, zda první etapa přinesla nějaké vícepráce oproti původnímu předpokladu. Pan Jablunka sdělil, že
se naopak podařilo oproti uzavřené smlouvě něco ušetřit. Dále pana Charváta zajímalo, zda projektanti při přípravě dokumentace mysleli i na vznik světelného smogu. Pan Jablunka připomněl, že byl zpracován energetický posudek, který
mimo jiné vyhodnotil všechny komunikace ve městě podle jejich důležitosti a přiřadil jim normou stanovené nasvícení.
LED svítidla jsou konstruována tak, že svítí opravdu pouze směrem dolů a nepříspívají tak ke vzniku dalšího světelného
znečištění. Po dokončení první etapy bylo provedeno přeměření intenzity osvětlení, je součástí předávacího protokolu.
Pan Zaviačič chtěl vědět, kolik nových sloupů bylo v rámci první etapy pořízeno. Pan Jablunka odpověděl, že se realizovalo 78 sloupů, celkem se měnilo 210 svítidel.
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Pan Horák připojil informace o tom, že se konečně podařilo najít závadu ve vedení osvětlení v části náměstí Svobody a i
v této části města už jsou naistalovány tři nové sloupy, v době konání schůze výboru se již čekalo jen na dodání svítidel.
Dále pan Horák navrhl provést výměnu sloupů u zámku nebo na ulici Oujezdy, kde jsou sloupy betonové, které mají menší
trvanlivost. Pan Jablunka uvedl, že jejich výměna je v plánu v rámci další etapy.
Závěrem ještě pan Lučan navrhl doplnit nové dětské hřiště za ulicí Hrad vhodným osvětlením. Pan Jablunka sdělil přítomným, že jeho realizace je už připravována.
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Chropyně bere na vědomí informace o investiční akci „Rekonstrukce veřejného
osvětlení – I. etapa“
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 0
Schváleno v předloženém znění

3. Plnění usnesení Rady města Chropyně
K tomuto bodu jednání byla přizvána Ing. Věra Sigmundová, které podrobně okomentovala usnesení přijatá na zasedáních Rady města Chropyně ve dnech 7. a 27. února 2018.
V následující diskusi se pan Horák zeptal na časový odhad realizace úprav prostoru před nádražím. Ing. Sigmundová
uvedla, že letos rozhodně k realizaci nedojde. Odhaduje, že se k pracím přikročí příští rok v jarních měsících. V této souvislosti připomněla, že úprava prostoru před nádražním nabývá na důležitosti právě díky uvažovanému zdvojkolejnění trati
Přerov – Brno. Tento prostor bude po dopravní stránce mnohem frekventovanější. Pan Horák navrhl při provádění rekonstrukce uložit elektrické vedení po země.
Pana Horáka zajímalo, zda už padlo konečné rozhodnutí o stavbě nadjezdu. Ing. Sigmundová informovala přítomné o
výsledcích jednání v lednu i o plánované další schůzce, která se uskuteční 7. března. Z jednání vyplývá, že stávající prostor
v Tovačovské ulici nebude možné k mimoúrovňovému křížení použít. Jednou z variant je sice podjezd v Tovačovské ulici,
ale ne v místě stávajícího přejezdu, ale mírně uhnutý směrem na Kojetín. Ustoupit by mu musely patrně dvě nebližší nemovitosti. Tato varianta ale neumožní připojit k podjezdu stávající cestu od nádraží a navíc - podjezd bude prostorově
omezený, nebude možné ho použít pro velkou zemědělskou techniku, proto město stavbu podjezdu podmiňuje současně
i výstavbou nadjezdu v prostoru zrušeného přejezdu u Rasiny, který by používala právě nadměrná zemědělská technika.
Tato varianta tak bude pro investora finančně náročná. V jednání je proto současně i varianta vybudování nadjezdu
v prostoru Vlčích dolů. Tato varianta by nepřinesla bourání nemovitostí a navíc by přinesla výstavbu pouze jednoho tělesa (viz podjezd i nadjezd současně u předchozí varianty). Vše je však zatím pouze ve fázi úvah. Vlastní výstavbě mimoúrovňového křížení bude ještě muset předcházet úprava územního plánu, výkupy pozemků, pravděpodobně i vypracování
posudku EIA. Nyní je prioritou rozhodnutí o umístění nadjezdu, od tohoto rozhodnutí se budou odvíjet další kroky.
Pana Zavičiče zajímalo, kudy by v případě nadjezdu v lokalitě Vlčí Doly jezdili do Záříčí cyklisté. Ing. Sigmundová řekla, že
v rámci zdvojkolejnění bude vybudován podchod k nástupišti a tento by mohl být protažen až na druhou stranu a využíván tak pěšími či cyklisty pro kratší spojení Chropyně se Záříčím.
Bc. Novotný se zajímal o vývoj situace kolem těžby štěrkopísku a změny územního plánu. Ing. Sigmundová sdělila, že dvě
právní vyjádření už má rada města k dispozici, v nejbližších dnech se očekává ještě třetí názor právníků. Vše bude předloženo na jednání zastupitelstva v březnu. Připomněla, že v současné době investor rozhodně s těžbou nezačne.
Ing. Sigmundová se naopak zeptala přítomných, zda zaznamenali dopad nové vyhlášky omezující provozní dobu pohostinských zařízení. Pan Zaviačič má pocit, že vyhláška pomohla provozovatelům. Často se stávalo, že hospodští museli
držet otevřenou provozovnu kvůli několika jednotlivcům, kteří si ani moc neobjednávali. Nepořádek mimo hospody ale
vyhláška nevyřešila. Bc. Novotný bydlí v blízkosti nonstopky. Zatím je v noci situace spíše klidná, ale je chladno, okna mají
v bytech zavřená, dopady se naplno ukážou až během teplých letních nocí.
Pana Lučana zajímalo, jak fungují herny v Chropyni. Bc. Novotný připomněl, že i na zasedání zastupitelstva padly informace o tom, že postupně dobíhají platnosti povolených automatů. Herna Yoker je už zavřena úplně.
Bc. Novotný poukázal na špatný stav cesty kolem rybníka, která je používána také jako cyklostezka. Ing. Sigmundová
stejně jako Mgr. Kalinec v předchozím bodě jednání uvedla, že oprava cesty je v jarních měsících opět v plánu. Směřovat
se bude do vhodných klimatických podmínek, stejně jako úpravy na ulici Podlesí. Tam se připravuje prostor pro další výstavbu individuálního bydlení, zájemci o koupi pozemků se postupně hlásí. Také u nádraží se rýsuje další odkup pozemků
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pro výstavbu. A současně s úpravou a rozšířením u kovárny a ulice K. H. Máchy je dohodnuta výměna vodovodního vedení
pro jeho špatný technický stav a častou poruchovost.
Ing. Sigmundová byla poté položena otázka na vlastnictví pozemku s parkovištěm u restaurace u rybníka. Parkoviště je v
majetku města, o jeho špatném stavu vedení města ví, je třeba si však uvědomit, že pouhých 6 parkovacích míst na ulici
Ječmínkové stálo cca půl milionu korun, toto parkoviště je mnohem větší, jeho oprava bude náročnější.
Ing. Sigmundová závěrem pozvala členy výboru i jednotlivé zastupitele města na jednání k protipovodňovým opatřením
města Kroměříže, které se uskuteční 26. března. O celé věci bude jednáno i na zasedání zastupitelstva dne 28. března, ale
pro zastupitele bude vhodné se zúčastnit jednání v Kroměříži, kde bude možné získat více informací a bude větší prostor
pro seznámení se s projektem i na případnou diskusi.
Kontrolní výbor Zastupitelstva města bere na vědomí informace o plnění usnesení Rady města Chropyně.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 0
Schváleno v předloženém znění

Další zasedání výboru se bude konat 9. dubna 2018 v 16:30 v zasedací místnosti MěÚ Chropyně.

Bc. Ivo Novotný
předseda výboru

Zapsala: Dana Jedličková

