KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHROPYNĚ

Zápis z 2. jednání dne 03.12.2018
Přítomni:

Milan Bajer, Bohumil Batěk, Ivan Juřena, Radek Kroupa, Ing. Pavel Kučeravec, Robert Lučan, JUDr.
Natalie Navrátilová, Ing. Dana Jedličková

Omluveni:
Neomluveni:
Předsedající:

JUDr. Natalie Navrátilová

Zapisovatelka:

Ing. Dana Jedličková

Hosté:

Seznam hostů je uveden na samostatné prezenční listině.

Předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně JUDr. Natalie Navrátilová zahájila zasedání výboru
v 17:05 přivítáním všech přítomných. Předsedající konstatovala, že výbor je usnášeníschopný, neboť je přítomna
nadpoloviční většina všech jeho členů. Dále vyzvala přítomné členy výboru k podání námitek proti zápisu
z předchozího jednání. Žádné námitky nebyly vzneseny.
Předsedkyně výboru na závěr zahajovací části předložila návrh programu a vyzvala přítomné členy výboru k jeho
doplnění. Níže uvedeným usnesením schválen tento program jednání:
1.

Přehled rozpracovaných investičních akcí města Chropyně

2.

Kontrola dokončené investiční akce " Autobusová zastávka Kovárna - rozšíření ulice K. H. Máchy"

3.

Kontrola akce "Oprava tepelných čerpadel na Městském koupališti Chropyně"

4.

Kontrola plnění vlastních usnesení, kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady

5.

Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně na rok 2019

6.

Stanovení termínu a obsahu příštího jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně

USNESENÍ
Ko n tro ln í v ý b o r Za s t up i tel s tv a mě s t a Ch r o py n ě s c hv a luj e
program jednání č. 2 dne 03.12.2018.
Hlasování
Přítomno 7, pro 7, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

1. Přehled rozpracovaných investičních akcí města Chropyně
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0007-KVZM2018
František Jablunka

Kontrolní výbor si na svém předchozím zasedání vyžádal předložení aktuálního přehledu všech rozpracovaných investičních akcí města Chropyně.
Podrobný komentář a dotazy zodpověděl ústně na jednání výboru investiční technik pan František Jablůnka.
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Rozprava:
V rozpravě se diskutovalo o jednotlivých akcích, členy výboru zajímal samotný průběh přípravy a realizace akcí obecně i detaily stavu rozpracovanosti konkrétních akcí. Nejvíce otázek mířilo ke kompostárně, budově radnice, další
etapě regenerace panelového sídliště, k ocelovému mostu v zahrádkářské kolonii nebo lokalitě Podlesí II určené pro
individuální výstavbu rodinných domů.

USNESENÍ ČÍSLO 0005/02KVZM/2018:
Ko n tro ln í v ý b o r Za s t up i tel s tv a mě s t a Ch r o py n ě b ere n a v ěd o m í
přehled rozpracovaných investičních akcí města Chropyně za rok 2018.
Hlasování
Přítomno 7, pro 7, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Kontrola dokončené investiční akce " Autobusová zastávka Kovárna - rozšíření ulice K. H.
Máchy"
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0008-KVZM2018
František Jablunka

Investiční technik pan František Jablunka předložil členům výboru kompletní dokumentaci k akci "Autobusová zastávka Kovárna - rozšíření ulice K. H. Máchy".
Rozprava:
V rámci rozpravy pak pan Jablunka přidal ještě ústní informace o kolaudačním řízení této akce, které proběhlo v pátek 30.11.2018. Náklady města na tuto akci v roce 2018 dosáhly včetně víceprací částky 3,2 mil. Kč.
Pan Batěk vyjádřil nespokojenost s tím, že při rekonstrukci chodníku mu nebyl vybudován nájezd do zahrady za jeho
domem. Pan Jablunka velice litoval toho, že tuto námitku pan Batěk neuplatnil v průběhu akce, když se osobně několikrát účastnil prohlídky místa samého společně se zástupci města i dodavatelské firmy.
Ing. Sigmundová následně přidala informace o změnách v jízdním řádu a využití nově vybudované autobusové zastávky. Změna bude spuštěna současně s vydáním nového jízdního řádu v březnu 2019. O změnách jízdního řádu
budou občané včas informováni například na stránkách Zpravodaje města.

USNESENÍ ČÍSLO 0006/02KVZM/2018:
Ko n tro ln í v ý b o r Za s t up i tel s tv a mě s t a Ch ro py n ě b ere n a v ěd o m í
informace o investiční akci "Autobusová zastávka Kovárna - rozšíření ulice K. H. Máchy".
Hlasování
Přítomno 7, pro 7, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Kontrola akce "Oprava tepelných čerpadel na Městském koupališti Chropyně"
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0006-KVZM2018
Mgr. Stanislav Kalinec

Jednání výboru se zúčastnila nově jmenovaná ředitelka SMM Chropyně Mgr. Jana Kutá. Vzhledem k tomu, že je ve
funkci od 1. prosince, předložil informace i písemnou dokumentaci k výměně tepelných čerpadel na Městském koupališti bývalý ředitel a nyní místostarosta Mgr. Stanislav Kalinec.
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Rozprava:
Mgr. Kalinec obsáhle informoval především nové členy výboru o všech uvažovaných alternativách řešení havarijního
stavu čerpadel. Věc byla opakovaně projednávána výborem v minulém volebním období.
Souběžně s touto akcí (celková cena 1,6 mil. Kč) došlo také k pořízení vyhřívání pro dětské brouzdaliště (0,3 mil. Kč),
což je návštěvníky pozitivně hodnoceno. Všechny průběžně pokládané dotazy ihned zodpověděl.

USNESENÍ ČÍSLO 0007/02KVZM/2018:
Ko n tro ln í v ý b o r Za s t up i tel s tv a mě s t a Ch r o py n ě b ere n a v ěd o m í
informace o výměně tepelných čerpadel na Městském koupališti Chropyně.
Hlasování
Přítomno 7, pro 7, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Kontrola plnění vlastních usnesení, kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0009-KVZM2018
JUDr. Natalie Navrátilová

V souladu s návrhem plánu práce byla tajemnicí výboru předložena informace o plnění usnesení výboru z prvního
jednání. Vše splněno.
Dále byla na jednání výboru přizvána starostka města Ing. Věra Sigmundová, aby byla k dispozici k zodpovězení otázek na usnesení přijatá radou města v novém volebním období. Členové výboru dostávají průběžně výpis usnesení
rady i informativní zprávu o plnění přijatých usnesení a uložených úkolů.
Rozprava:
V rámci diskuse byl vznesen pouze dotaz na výběr nového ředitele respektive ředitelky SMM. Ing. Sigmundová okomentovala rozhodnutí rady města a výběr paní Mgr. Jany Kuté, bývalé tajemnice Městského úřad Kroměříž nebo
Městského úřadu Hulín.

USNESENÍ ČÍSLO 0008/02KVZM/2018:
Ko n tro ln í v ý b o r Za s t up i tel s tv a mě s t a Ch ro py n ě b ere n a v ěd o m í
informace o průběžném plnění usnesení přijatých Radou města Chropyně a Zastupitelstvem města Chropyně do
3. prosince 2018.
Hlasování
Přítomno 7, pro 7, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně na rok 2019
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0005-KVZM2018
JUDr. Natalie Navrátilová

Zastupitelstvo města Chropyně uložilo svým usnesením číslo 0013/01ZM/2018 ze dne 31.10.2018 předsedům výborů zpracovat plán práce výboru s termínem do 05.12.2018.
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Členové výboru se plánem práce zabývali na minulém jednání, nyní byla jeho upravená verze předložena k dopracování a schválení.
Rozprava:
V rámci společné diskuse a diskuse se starostkou města byly některé body plánu práce přesunuty do jiných časových
období, aby bylo provedení plánovaných kontrol bezproblémové (např. vyhodnocení koupací sezony není reálné
provádět ve 3. čtvrtletí apod.).

USNESENÍ ČÍSLO 0009/02KVZM/2018:
Ko n tro ln í v ý b o r Za s t up i tel s tv a mě s t a Ch r o py n ě d o po ru čuj e
Zastupitelstvu města Chropyně Plán práce Kontrolního výboru Zastuptelstva města Chropyna na rok 2019 ke
schválení a
Ko n tro ln í v ý b o r Za s t up i tel s tv a mě s t a Ch ro py n ě uk lád á
předložit Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně na rok 2019 zastupitelstvu k projednání
dne 13.12.2018.
Hlasování
Přítomno 7, pro 7, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Stanovení termínu a obsahu příštího jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Chropyně
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0010-KVZM2018

Rozprava:
V diskusi o možném termínu a obsahu dalšího jednání výboru se opět hojně diskutovalo o investičních záměrech
města v příštím roce, o špatném stavu budov v majetku města, školních budov i o možnostech hledání vhodných
dotačních titulů.
Členové výboru se shodli na termínu příštího zasedání výboru - v pondělí 21. ledna 2019 v 16:00 v zasedací místnosti
MěÚ.
Na programu jednání budou pravidelné body - viz plán práce, a také se bude diskutovat o konkrétní podobě kontroly
plánované na I. čtvrtletí nového roku tak, aby ji mohli odpovědní pracovníci města řádně připravit.

USNESENÍ ČÍSLO 0010/02KVZM/2018:
Ko n tro ln í v ý b o r Za s t up i tel s tv a mě s t a Ch ro py n ě s c hv a luj e
termín dalšího zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně na pondělí 21.01.2019, obsahem
jednání bude, mimo pravidelné body, stanovení konkrétního rozsahu kontroly plánované na I. čtvrtletí roku
2019.
Hlasování
Přítomno 7, pro 7, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným za účast na dnešním jednání a 2. jednání v 19:00 ukončila.
JUDr. Natalie Navrátilová
předsedkyně výboru

