
 

 

Zastupitelstvo města Chropyně 
 

Datum jednání: 26.09.2018 Číslo jednání: 26 Číslo materiálu: 0075-ZM2018 
 
 

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně 
 
Zpracovatel: Ing. Dana Jedličková 
Předkladatel: Bc. Ivo Novotný 
Důvod předložení: Za účelem podání informací 
 
Přílohy: 
KV_38_06082018 
KV_39_03092018 
 
 
Návrh usnesení: 
Za s t u p i te l s tv o  m ě s ta  C h r o p y n ě  b e r e  n a  v ě d o m í  
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně za III. čtvrtletí roku 2018. 
 
 
Důvodová zpráva: 
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Chropyně se v mezidobí sešel dvakrát. Na svých jednáních se zabýval kon-
trolou usnesení Rady města Chropyně a Zastupitelstva města Chropyně. Dále provedl kontrolu investiční akce 
"Oprava chodníků a osazení zábrany, ulice Masarykova". 

Zápisy z jednání výboru jsou přiloženy. 

 



K O N T R O L N Í  V Ý B O R   

Z A S T U P I T E L S T V A  M Ě S T A  C H R O P Y N Ě  

 
 
 

  
 

 
 

ZÁPIS 
 

 

z 38. schůze konané dne 6. srpna 2018   
 

 

 

 

 

Přítomni:   Bc. Ivo Novotný (předseda), Josef Horák, Robert Lučan, Milan Zaviačič    

Omluven:   Miroslav Charvát, 

Neomluven:   -  

 

Přizváni:   Ing. Věra Sigmundová (starostka města Chropyně) 

  František Jablunka (investiční technik MěÚ Chropyně) 

  Ing. Dana Jedličková (tajemnice výboru)  

     

Místo zasedání:   zasedací místnost Městského úřadu v Chropyni  

 

Začátek a konec jednání:   16:35-18:15 

 

Program jednání:    

1. Kontrola investiční akce „Oprava chodníků a osazení zábrany, ulice Masarykova“ 
2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně  
3. Návrh termínu a obsahu příštího zasedání 
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1. Kontrola investiční akce „Oprava chodníků a osazení zábrany, ulice Masarykova“ 

K tomuto bodu jednání byl přizván investiční technik odboru výstavby a ŽP pan František Jablunka. 

Ve výběrovém řízení byly osloveny tři firmy (PSM plus Brno, s. r. o., Technis Kojetín, spol. s r. o., VESTAV group Vyškov, s. r. 
o.). Nabídku zaslaly pouze dvě. K realizaci akce byla vybrána firma TECHNIS Kojetín, spol. s r. o., s nabídkovou cenou 
731.723 Kč (všechny uváděné ceny jsou včetně DPH). 

Vlastní realizace stála po konečném vyúčtování: 718.873 Kč (realizace firmou Technis Kojetín), 33.880 Kč (technický dozor 
prováděný firmou OB RUBICONE Kroměříž, s. r. o.) a 30.397 Kč (administrace výběrového řízení firmou STILT PROJECTS 
Přerov, s. r. o.). Celkem 783.150 Kč. 

Na tuto investiční akci bylo v rozpočtu vyčleněno 950.000 Kč, proto byla akce doplněna o pořízení dalších zábran v celkové 
hodnotě 161.496 Kč. Výsledná částka proinvestovaná na tuto akci tak činí 944.646 Kč. 

V diskusi se zajímal pan Lučan například o cenu zábran, která se mu jeví vysoká. Pan Jablunka oponoval tím, že zábrany 
musí splňovat bezpečnostní limity a musí být řádně certifikované. Tato jejich cena je na trhu obvyklá. 

Pan Bc. Novotný připomněl problematiku parkování v této lokalitě a dřívější návrh na přesunutí parkovacích míst dolů 
k parčíku. Pan Jablunka sdělil, že o utlumení zeleně na úkor parkovacích míst se nejednalo. Město hledalo řadu řešení, která 
by parkování v této lokalitě pomohla, ale tato oblast je velice omezená prostorem a naplnění potřebných norem by si 
vyžádalo rozšíření komunikace. 

Pan Lučana dále zajímalo, zda byl veškerý materiál z původního osazení odvezen a řádně zlikvidován. Pan Jablunka uvedl, 
že část si ponechala SMM pro případné drobné opravy a korekce místních chodníků, jednalo se o žulové kostky. 

Dále pana Lučana zajímalo, zda firmy, které podají nabídku do výběrových řízení jsou následně informovány o výsledku 
výběru. Pan Jablunka je přesvědčen, že se tak děje, pokud ne, prověří a sjedná nápravu u administrátorů výběrových řízení. 

Členové výboru dále diskutovali o návaznosti předpokládaného termínu realizace na vypsané výběrové řízení. Například 
pan Lučan se obává, že termín stavby příliš rychle navazuje na oslovení firem. Firmy musí mít pro své pracovníky sjednánu 
práci s dostatečným výhledem dopředu a nemohou se často zapojit tak rychle do akcí organizovaných městem. Pan 
Jablunka prověří i tuto námitku. Dle jeho názoru se nevylučuje, aby oslovená firma podala nabídku s podmínkou, že akci za 
nabízenou cenu provede v termínu, který vyhovuje firmě. Hodnotící komise při hodnocení nabídek většinou rozhoduje 
podle nabízené ceny. Počkat s realizací akce na firmu je jistě možné. 

 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Chropyně bere na vědomí informace o činnosti Rady města Chropyně. 

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 1 
Schváleno v předloženém znění  

 

2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně  

K tomuto bodu jednání byla přizvána Ing. Věra Sigmundová. 

Před kontrolou jednání rady se však nejprve vedla diskuse o realizaci akce v ulici K. H. Máchy, a to především z pohledu 
dodržení přislíbeného termínu realizace. Ing. Sigmundová uvedla, že dodavatelská firma předpokládá ukončení akce 
v závěru měsíce září 2018. Na původních jednáních byl sice přislíben dřívější termín, ale staveniště bylo dodavateli předáno 
VaK Kroměříž se zpožděním, navíc VaK zasáhl svými opravami do většího prostoru, než se původně předpokládalo. 
Dodavatel zcela určitě dodrží termín podle smlouvy, neboť ve smlouvě je uvedeno 120 dnů od předání staveniště. 

Jednání pokračovalo podrobným okomentování usnesení přijatých na zasedáních Rady města Chropyně ve dnech 6. června, 
13. června, 20. června, 27. června, 11. července a 1. srpna 2018. 

V diskusi připomněl Bc. Novotný námitku Mgr. Vlasatého z posledního zasedání zastupitelstva, proč se výbor nezabýval 
ustanovením opatrovníka městu. Již na zasedání zastupitelstva bylo Mgr. Vlasatému sděleno, že kontrolní výbor 
naposledy zasedal 4. června, zatímco tuto věc projednávala rada až 6. června. Bc. Novotný si vyžádal od paní starostky více 
informací k této záležitosti. Ing. Sigmundová uvedla, že tak jako v kauze podaného trestního oznámení na hospodaření 
města v letech 2010-2014 (kompostárna), tak i v souvislosti s dalším podaným trestním oznámením ve věci dohod, byl 
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městu ustanoven opatrovník.  Při jednání v této kauze bude město zastupováno tímto opatrovníkem, jelikož by na obou 
stranách sporu (jak na straně podezřelého, tak na straně poškozeného) stála jedna a tatáž osoba. Nic víc toto ustanovení 
opatrovníka neznamená. Do chodu města se nijak nepromítne.  

Pan Horák se v následné diskusi vyjádřil k neutěšenému stavu místního koupaliště, především pak k nepořádku na 
dámských záchodcích (špína, mokro, nedostatek hygienických potřeb…). I pan Bc. Novotný připomněl, že pan ředitel SMM 
přislíbil posílení WC i úklidů WC, situace je však beze změny. Dále padl návrh, aby byl věk dětí v brouzdališti omezen horní 
hranicí, neboť větší děti často zabírají prostor těm dětem, pro které je primárně brouzdaliště určeno. Zazněla i námitka na 
nedostatek laviček, lehátek a stinného prostoru. Paní Ing. Sigmundová uvedla, že o lavičkách, lehátcích a možnostech 
zastínění se už jedná. Zbylé připomínky bude panu řediteli tlumočit. 

Pan Bc. Novotný obrátil diskusi k aktuální situaci kolem Kroměřížské nemocnice. Paní Ing. Sigmundová uvedla, že zasedání 
krajského zastupitelstva se uskuteční 10. září 2018. V mezidobí došlo ke změnám v managementu Kroměřížské 
nemocnice. V nemocnici probíhá příprava budovy na umístění přislíbené magnetické rezonance. Proběhlo další jednání ve 
Zlíně, kde se dlouze diskutovalo o příkladech hospodaření nemocnic z Jihočeského kraje. Zazněla tam mimo jiné i 
informace o tom, že na to, jak je Kroměřížská nemocnice malá, má vynikající výtěžnost. 

Pana Horáka zajímal vývoj kolem železničního přejezdu. Paní Ing. Sigmundová informovala přítomné o oslovení vlastníků 
pozemků v trase přejezdu ve variantě, kterou schválilo zastupitelstvo na červnovém zasedání. Dále o jednáních 
s investorem modernizace trati SŽDC, ze kterých mimo jiné vzešly i informace o zamýšlené rekonstrukci nádražní budovy 
případně o výstavbě zcela nové budovy. Pana Bc. Novotného napadlo, zda zbouráním staré nádražní budovy nevznikne 
dostatek místa pro umístění přejezdu do vhodnější lokality. Paní Ing. Sigmundová přislíbila, že tuto variantu nechá prověřit, 
ale obává se, že by přinesla další zdržení v už tak velice časově napjaté akci. 

 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Chropyně bere na vědomí informace o činnosti Rady města Chropyně. 

Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 1 
Schváleno v předloženém znění  

 

3. Návrh termínu a obsahu příštího zasedání 

Další zasedání kontrolního výboru se uskuteční v pondělí 3. září 2018 v 16:30 v zasedací místnosti MěÚ Chropyně. 
Proběhne kontrola investičních akcí, které budou dokončeny (oprava příjezdové komunikace u školní jídelny, Kompostárna 
- sociální zázemí). 

 

 

Bc. Ivo Novotný 

předseda výboru 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Dana Jedličková 



K O N T R O L N Í  V Ý B O R   

Z A S T U P I T E L S T V A  M Ě S T A  C H R O P Y N Ě  

 
 
 

  
 

 
 

ZÁPIS 
 

 

z 39. schůze konané dne 3. září 2018   
 

 

 

 

 

Přítomni:   Bc. Ivo Novotný (předseda), Miroslav Charvát, Robert Lučan, Milan Zaviačič    

Omluven:   Josef Horák 

Neomluven:   -  

 

Přizváni:   Ing. Věra Sigmundová (starostka města Chropyně) 

  Ing. Dana Jedličková (tajemnice výboru)  

     

Místo zasedání:   zasedací místnost Městského úřadu v Chropyni  

 

 

Začátek a konec jednání:   16:40-17:20 

 

Program jednání:    

1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně  
2. Ukončení činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně ve volebním období 2014-2018 
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1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně

K tomuto bodu jednání byla přizvána Ing. Věra Sigmundová. 

Úvodem proběhlo ústní hodnocení konání Hodů 2018. Starostka tlumočila výhrady některých návštěvníků k tomu, že 
program nebyl v průběhu sobotního večera přestěhován do MKS. Starostka i např. Bc. Novotný konstatovali, že jen 
přemístění zvukové aparatury by přerušilo program minimálně na dvě hodiny. 

Dále starostka informovala přítomné o tom, že v těchto dnech začne výtvarník malovat na zeď u základní školy na ulici J. 
Fučíka výtvarné ztvárnění pověsti o králi Ječmínkovi. 

Pan Charvát vyjádřil nespokojenost nad nepořádkem kolem laviček. Byť jsou v jejich blízkosti odpadkové koše, je okolí 
laviček často znečištěno nedopalky a odhozenými odpadky. Ing. Sigmundová bude požadavek na zvýšení pozornosti, která 
je úklidu veřejného prostranství věnována, tlumočit řediteli SMM. 

Jednání pokračovalo podrobným okomentováním usnesení přijatých na zasedání Rady města Chropyně dne 29. srpna 
2018. 

Následovala diskuse k dalším podnětům ze strany členů výboru: 

Bc. Novotný požádal o projednání možnosti úpravy chodníku mezi Mixem a vrátnicí podniku Fatra tak, aby ho mohli 
využívat i cyklisté. Cyklisté ho sice používají už dnes, ale není to bezpečné a legální. Ing. Sigmundová upozornila na 
skutečnost, že tato část chodníku je v majetku Fatry. V současnosti ale finišují přípravy výstavby odpočinkové zóny u 
hřbitova. Během nich bude chodník podél hřbitova rozšířen a upraven pro smíšený provoz chodců i cyklistů.  

Pana Lučana v té souvislosti zajímalo, jestli úpravami projde i úzký pruh mezi hřbitovem a chodníkem (směrem k Mixu). 
Ing. Sigmundová uvedla, že tento pozemek není majetkem města. Výhledově by na něj mohly být například rozšířeny 
prostory místního hřbitova, nejprve ho však musí město získat do svého majetku. Není to v tuto chvíli ale priorita. 

Pana Lučana také zajímal vývoj situace kolem rekonstrukce ulice K. H. Máchy. Ing. Sigmundová uvedla, že právě dnes 
dodavatel stavby oznámil, že bude ve středu (5. 9.) provádět práce přímo v křižovatce s ulicí Nádražní. Musí dojít k úpravám 
objízdných tras. Provoz u prodejny s dárkovým zbožím bude opět obousměrný. K dnešnímu dni byla ukončena koupací 
sezóna na místním koupališti, lze očekávat, že uzavření koupaliště se odrazí ve snížení počtu městem projíždějících 
automobilů. Podrobné informace budou na webu města, v městském rozhlase i v mobilním rozhlase. Práce na rekonstrukci 
ulice K. H. Máchy spějí ke konci, smluvně daný termín předání hotového díla bude dodržen. 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Chropyně bere na vědomí informace o činnosti Rady města Chropyně.
Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 1 

Schváleno v předloženém znění  

2. Ukončení činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně ve volebním období 2014-2018

Předseda kontrolního výboru Bc. Ivo Novotný poděkoval všem zbylým pěti členům výboru za jejich práci (výbor měl 
původně 7 členů, v mezidobí rezignoval Mgr. Vlasatý a Ing. Hloušek byl pro svůj dlouhodobý nezájem o práci člena výboru 
z funkce odvolán). 

Poděkoval také paní starostce za podrobné komentáře, která pravidelně přednášela výboru a detailně tak informovala o 
práci rady města, a poslední zasedání výboru v tomto volebním období ukončil. 

Bc. Ivo Novotný 

předseda výboru 

Zapsala: Dana Jedličková 
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