KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHROPYNĚ

Zápis z 4. jednání dne 11.03.2019
Přítomni:

Milan Bajer, Ivan Juřena, Radek Kroupa, Robert Lučan, JUDr. Natalie Navrátilová

Omluveni:

Bohumil Batěk, Ing. Pavel Kučeravec

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
16:00 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.
Předsedkyně výboru na závěr zahajovací části předložila návrh programu a vyzvala přítomné členy výboru k jeho doplnění. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nepodal žádný návrh, byl níže uvedeným usnesením schválen tento
program jednání:
1.

Kontrola plnění vlastních usnesení, kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady

2.

Kontrola stavu pohledávek SMM Chropyně - doplnění

3.

Přehled investičních akcí pro rok 2019

4.

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. 4 dne 11.03.2019.
Hlasování
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

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

0015-KVZM2019
JUDr. Natalie Navrátilová

V souladu s návrhem plánu práce byla tajemnicí výboru předložena informace o plnění usnesení výboru z předchozích
jednání. Ředitelka SMM má doplnění k pohledávkám SMM připraveno, zpráva o provozu tenisových kurtů bude předložena na příštím zasedání výboru.
Dále byla na jednání výboru přizvána starostka města Ing. Věra Sigmundová, aby byla k dispozici k zodpovězení otázek
na usnesení přijatá radou města. Členové výboru dostávají průběžně výpis usnesení rady i informativní zprávu o plnění
přijatých usnesení a uložených úkolů.
Do rozpravy se nikdo nepřihlásil.
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USNESENÍ ČÍSLO 0015/04KVZM/2019:
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 průběžném plnění usnesení přijatých Radou města Chropyně a Zastupitelstvem města Chropyně do
11.03.2019.
Hlasování
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Kontrola stavu pohledávek SMM Chropyně - doplnění
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0017-KVZM2019
Mgr. Jana Kutá

Ředitelka příspěvkové organizace Správa majetku města Chropyně Mgr. Jana Kutá předložila písemně bližší informace
k vybraným kauzám pohledávek, tyto následně i ústně okomentovala.
Rozprava:
JUDr. Navrátilová se zajímala o to, proč jsou vymožené finanční částky ponechány u právní kanceláře a nejsou hned
předávány městu, respektive SMM. Mgr. Kutá uvedla, právní kancelář předává vymoženou částku až po skončení celé
kauzy, je to tak ujednáno ve smlouvě mezi SMM a právní kanceláří.
Rozprava byla ukončena.

USNESENÍ ČÍSLO 0016/04KVZM/2019:
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 na v rh uj e
zvážit možnost převodu finančních prostředků získaných vymáháním jednou ročně do rozpočtu SMM Chropyně.
Hlasování
Přítomno 5, pro 4, proti 0, zdrželo se 1, nehlasoval 0

3. Přehled investičních akcí pro rok 2019
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0018-KVZM2019
František Jablunka

Investiční technik vypracoval pro členy výboru aktuální přehled investičních akcí plánovaných pro letošní rok. Sám se
ze zdravotních důvodů nemohl jednání zúčastnit, okomentování a vysvětlení dotazů se ujala starostka města Ing. Sigmundová.
Rozprava:
Pan Batěk na jednání nebyl přítomen, tajemnice výboru však tlumočila jeho otázku, zda může být přístřešek ze zrušené
autobusové zastávky na kovárně přesunut k železničnímu přejezdu. Ing. Sigmundová se obává, že přesunu k železniční
stanici nemůže dojít, přístřešek by bránil používání vjezdů k přilehlým soukromým rodinným domkům. Přístřešek bude
přesunut do jiné části města.
JUDr. Navrátilová požádala o doplnění sítě amplionů městského rozhlasu do Mlýna při plánované rekonstrukci rozhlasu. Ing. Sigmundová si tento námět poznačila. V letošním roce se však připravuje teprve dokumentace k celkové
rekonstrukci rozhlasu. Mělo by při ní dojít například k doplnění zařízení u zámku tak, aby se dalo rozhlasu využít při
kulturních akcích pořádaných v areálu zámeckého parku.
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JUDr. Navrátilovou dále zajímaly kompostéry. Jejich cena se jí zdá příliš vysoká. Ing. Sigmundová uvedla, že se bude
jednat o kompostéry z vysoce kvalitního materiálu, který nebude tak snadno podléhat vlivům počasí.
Pana Bajera zajímalo, proč se s plánovaným parkem u hřbitova čeká až na podzimní měsíce. Ing. Sigmundová uvedla,
že je nelogické provádět výsadbu během tropických a suchých letních týdnů, proto se vyčká až na podzim.
JUDr. Navrátilová chtěla vědět, zda město půjde do další etapy regenerace sídliště případně bez dotace. Ing. Sigmundová k tomu tlumočila negativní stanovisko. Bez dotace se letos další etapa realizovat nebude.
Pan Bajer upozornil na krizovou dopravní situaci na křižovatce ulic Díly a Dr. Emila Axmana (u masny), kde dochází ke
kolizím, mimo jiné také vlivem špatného parkování vozidel. Situaci by pomohlo řešit dopravní zrcadlo. Ing. Sigmundová
uvedla, že na úpravách dopravního značení v této lokalitě se již pracuje, nebudou součástí regenerace.
Pan Kroupa se zajímal o částku připravenou pro projektovou dokumentaci na výstavbu nové radnice. Ing. Sigmundová
vysvětlila, že k navýšení došlo proto, že se město chce pokusit o výstavbu nové radnice současně se zcela novými
lázněmi rodinného typu na pozemku za radnicí. Provozovatelem lázní by bylo město. JUDr. Navrátilová a pan Juřena
rozvedli větší debatu o společném záměru výstavby nové radnice a nových lázní. V diskusi zazněly předběžné odhady
na cenu 49 mil. Kč za radnici a cca 8 mil. Kč za rodinné lázně (ceny bez DHP), informace o tom, že o bourání radnice
rozhodlo zastupitelstvo již v roce 2017, nyní se připravuje rozpočet akce a plán financování, ten bude posléze přeložen
zastupitelstvu. Členové výboru diskutovali o dostatečném předstihu provedení výběru stavební firmy nebo o možnostech zastropování ceny akce, tedy o možnosti, jak zabránit vzniku vícenákladů.
Pan Bajer chtěl aktuální informace k připravované výstavbě vodojemu pro město. Ing. Sigmundová uvedla, že investor
- VaK Kroměříž připravuje stavbu ještě v letošním roce v prostoru za ulicí Františkov. Vodojem by měl v krizových situacích pokrýt nouzovou spotřebu vody v Chropyni i v Plešovci.
Závěrem se diskuse obrátila i k uvažovanému záměru těžby štěrkopísku, k jednání s Ing. Stojanem a o uvažované
změně územního plánu.
Rozprava byla ukončena.

USNESENÍ ČÍSLO 0017/04KVZM/2019:
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
přehled investičních akcí na rok 2019.
Hlasování
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

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

0016-KVZM2019

Pro termín příštího zasedání výboru navrhla předsedkyně JUDr. Navrátilová pondělí 20. května v 16:00 opět v zasedací
místnosti MěÚ. Na programu jednání bude mimo obvyklé doby jednání zpráva o provozu tenisových kurtů (dohodnuto
na minulém zasedání), kontrola zimní údržby komunikací ve městě za zimní sezónu 2018/2019 (dle plánu práce).

USNESENÍ ČÍSLO 0018/04KVZM/2019:
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 na v rh uj e
termín dalšího zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva Chropyně na pondělí 20. května 2019 v 16:00 v zasedací místnosti MěÚ Chropyně, na programu jednání bude, mimo pravidelné body, kontrola zimní údržby komunikací ve městě za zimní sezónu 2018/2019, zpráva správce tenisových kurtů o využívání sportoviště a zpráva o
připravenosti městského koupaliště na novou sezónu.
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Hlasování
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným za účast na dnešním jednání a 4. jednání v 17:30 ukončila.

JUDr. Natalie Navrátilová
předsedkyně výboru

