
Zápis
ze 17. jednání Kontrolního výboru ZM Nového Města na Moravě

konaného dne 25.01.2017
PříWmni: Věra Buchtová, předsedkyně výboru,
Jiří Rezáč,Vlastimil Lukeš, Luděk Sečanský,Jan Králíček, Martin Junek
Omluveni: Marek Kučera, Simona Rausová,
Hosté: Mgr. Petr Hanych, tajemník, Ing. František Laštovička, jednatel TS služby s.r.o.

Navržený program jednání:
I. Zahájeni, prezence a schváleni programu jednáni
2. Hospodaření lomu za rok 2016
3. Příprava kontroly Č. 1/20 17
4. Různé
5. Závěr

Bod 1.
Kontrolní výbor schvaluje zápis zjednání konaného dne 30.11.2017

Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: 2
schváleno/ neschváleno

Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchtová v 15:45 hod. Přítomné
seznámila s navrženým programem jednání a požádala o případné doplnění navržených bodů jednání.
Členové kontrolního výboru hlasovali o navrženém programu.

Program jednání:
6. .Zahájení, prezence a schváiení programu jednáni
7. Hospodařeni lomu za rok 2016
8. Připrava kontroly Č. 1/2017
9. Různé
10. Závěr

Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN: 2
schváleno! neschváleno

Bod 2.
Hospodaření lomu za rok 2016:
K tomuto bodu je přizván Ing. František Laštovička, jednatel společnosti TS služby s.r.o. Informoval
přítomné o tom, že z nesplacených pohledávek bylo již uhrazeno firmou Aquasys cca 500tis. Kč,
zbývající pohledávky (neuhrazené faktury) jsou řešeny a měly by být uhrazeny během 3 měsíců.
Proběhla diskuse o prodejních cenách z kamenolomu — dle pana Sečanského není žádná motivační
složka pro TS služby s.r.o., aby měly zájem na větším prodeji zásob.
Závěr:
Na přístí jednání KV bude přizvána p. Popelková za účelem upřesnění, vysvětlení poskytnutých údajů.

Kontrolní výbor bere na vědomí předložené hospodaření lomu za rok 2016.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN:2
schváleno/ ncschváleno

Bod 3.
Příprava kontroly č. 1/2017
Věra Buchtová, předsedkyně kontrolního výboru stanovila předmět kontroly č. 1/2017 včetně
kontrolní skupiny- kontrolního výboru jako celku.

1/2017: kontrola NKZ v 03/2017 (zejm. hospodaření K-club, kino, akce v KD) — ředitel NKZ
Daniel Simek přizván na příští jednání kontrolního výboru (březen 2017)



Zároveň byl stanoven i předmět kontroly ě. 2/2017
2/2017 — kontrola Novoměstské služby s.r.o. v ěervnu 2017 (zejm. výsledky hospodaření za 1. pol.
2017)

Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN:2
schválenoÍ ncschválcno

Bod 4.
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová stanovila datum příštího jednání na 8.3.2017 od 15:45
hodin.
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová ukončila jednání v 16:32 hodin.
Zapsal: Mgr. Petr Hanych

Věra Buchtová
předsedkyně kontrolního výboru



Zápis
z 18 . jednání Kontrolního výboru ZM Nového Města na Moravě

konaného dne 8.3. 2017
Přítomni: viz, presenční listina

Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchtová v 15.44hod. Přítomné seznámila
s navrženým programem jednání a požádala o případné doplnění navržených bodů jednání.

Kontrolní výbor schvaluje navržený program jednání
Program jednání:

I. Zahájeni, prezence a schválení programu jednáni
2. Upřesnění údajů k hospodařeni lomu za rok 2016- přizvána p. Popelková, Ing. Laštovička
3. Kontrola 1/2017 - kontrola NKZ (hospodaření K-club, kino, akce v KD) - přizván p. Simek, p. Novotný
4. Různú
5. Závěr

Hlasování: PRO: 7 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN: 1
schváleno/ncchválcno

Bod 1.
Kontrolní výbor schvaluje zápis zjednání konaného dne 25.1.2017
Hlasování: PRO: 7 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN: I
schváleno/ncch‘álcno

Bod 2.
• K tomuto boduje přizván Ing. František Laštovička, jednatel společnosti TS služby s.r.o.,

Helena Popelková, ekonomka společnosti.
Jednatel a ekonomka informoval o prodejích kameniva (upřesnil tabulky z minulého jednání),
upřesněný podklad TS srn dodají k zápisu zjednání KV.
Kontrolní výbor bere na vědomí doplňující informace k hospodaření lomu za rok 2016 s tím, že bude
upřesněný podklad (s komentářem) dodán k zápisu z kontrolního výboru.
Hlasování: PRO: 7 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN: 1
schválcno/ ncschválcno

• K tomuto boduje přizván D. Šimek, ředitel NKZ
Kontrolní výbor bere na vědomí základní informace o hospodaření a činnosti NKZ za rok 2016
- informoval o fungování kina v KD (viz, písemný podklad)
- informoval o fungování K-clubu (viz, písemný podklad)
Dále sdělil, že detailní informace o hospodaření K-clubu je předkládána na schůzi RM č. 35 dne
13.3.2017 - ztráta 100tis. Kč + odpisy. Důvodem je zejm. špatný výsledek zahrádky, reko
Gobelínového salónku a přísálí. Detailní informace bude předložena na další jednání kontrolního
výboru.
Kontrolní výbor bere na vědomí základní informace o hospodaření a činnosti NKZ za rok 2016 s tím,
že na další jednání kontrolního výboru bude předložen detailní podklad k hospodaření K-clubu v
závislosti na projednání hospodaření v RM a dále žádá o
- informaci ke spolupráci s divadelním „spolkem“ vč. fin. vyúčtování
Hlasování: PRO: 7 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN: I
schváleno! ncschválcno

Bod 4.
- tajemník informoval o návrhu veřejné zakázky na opravu fasády čp. 730, o běžící lhůtě pro podávání
přihlášek do Kodusu, o možnosti veřejnosti připomínkovat návrhy řešení lokality Tři kříže. Paní
Buchtová připomněla přítomným veřejné jednání dne 14.3.20 17 s občany na ul. Budovatelů, Hornická
— záměr realizace sportoviště.



Bod 5.
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová stanovila datum příštího jednání na 3.5.2017 od 15:45
hodin.
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová ukončila jednání v 17 hodin.
Zapsat: Mgr. Hanych

Věra Buchtová
předsedkyně kontrolního výboru



Zápis
z 19 . jednání Kontrolního výboru ZM Nového Města na Moravě

konaného dne 3.5.2017
Přítomni: viz, prezenční listina

Bod 1.
Kontrolní výbor schvaluje zápis zjednání konaného dne 8.3.2017
Hlasování; PRO: 5 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: 1 OMLUVEN: 2
schváleno

Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchtová v 15:47 hod. Přítomné
seznámilas navrženým programem jednání a požádala o případné doplnění navržených bodů jednání.

Kontrolní výbor schvaluje navržený program jednání
Program jednání:

I. Zahájení, prezence a schválení programu jednání
2. Kontrola Číslo 1/2017 informace o průběhu koniroly
3. Kamenolom v návaznosti na diskuzi ZNI
4. Různé
5. Závěr

Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN:2
schváleno

Bod 2.
Kontrolní výbor schvaluje ukončení kontroly číslo 1/2017 s tím, že nemá ke kontrole připomínky a s
tím, že protokol o kontrole bude doložen na dalším jednání kontrolního výboru

Hlasování; PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: 2
schváleno

Bod 3.
Kontrolní výbor bere na vědomí informace podané Ing. Koutníkem, interním auditorem s tím,
že o dalším průběhu budou členové informováni. Kontrolní výbor konstatuje, že k provádění
kontroly hospodaření s majetkem a fin. prostředky je příslušný jak finanční tak i kontrolní
výbor ZM.
Věra Buchtová, předsedkyně kontrolního výboru informovala o proběhlé kontrole na místě samém, s
tím, že členové KV budou dále informováni o výsledku šetření.
V rámci diskuse zazněla připomínka ze strany L. Sečanského, zda informace na www TS služby s.r.o.
jsou aktuální (existuje/neexistuje prohlášení o shodě kameniva s normou, kontakty na kamenolom -

kontaktní osoby pracovníci TS s.užby s.r.o. přičemž tyto pouze kamenolom spravují pro město). Tyto
připomínky budou jednateli sděleny.
Hlasování; PRO: 7 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: 1
schváleno

Bod 4.
Bez diskuse.

Bod 5.
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová stanovila datum příštího jednání na 3 1.5.2017 od
15:45 hodin.
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová ukončila jednání v 16:54 hodin. ‚

Zapsala Aneta Linková
Věra Buchtová

předsedkyně kontrolního výboru



Zápis
z 20 . jednání Kontrolního výboru ZM Nového Města na Moravě

konaného dne 31.5.2017
Přítomni: viz, prezenční listina

Bod 1.
Věra Buchtová, předsedkyně kontrolního výboru požádala přítomné o schválení zápisu zjednání KV ‚

které se uskutečnilo dne 3.5.20 17.

Pan Luděk Sečanský navrhl úpravu zápisu.

Původní znění usnesení v zápisu
Kontrolní výbor bere na vědomí informace podané Ing. Koutníkem, interním auditorem s tím,
že o dalším průběhu budou členové informováni. Kontrolní výbor konstatuje, že k provádění
kontroly hospodaření s majetkem a tin. prostředky je příslušný finanční výbor města

Upravené zněni usnesení v zápisu
Kontrolní výbor bere na vědomí informace podané Ing. Koutníkem, interním auditorem s tím,
že o dalším prüběhu budou členové informováni. Kontrolní výbor konstatuje, že k provádění
kontroly hospodaření s majetkem a tin. prostředky je příslušný jak finanční tak i kontrolní
výbor ZNI.

Členové kontrolního výboru hlasovali o upraveném návrhu znění usnesení.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: 2
schváleno

Kontrolní výbor schvaluje upravený zápis zjednání konaného dne 3.5.20 17
Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: 2
schváleno

Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchtová v 15:47 hod. Přítomné
seznámila s navrženým programem jednání a požádala o případné doplnění navržených bodů jednání.

Kontrolní výbor schvaluje navržený program jednání
Program jednání:

I. Zahájení, prezence a schválení programu jednáni
2. Informace ošetření v kamenolomu
3. Příprava kontroly Číslo 21201?— Novoměstské služby s.r.o.
4. Různé
5. Závěr

Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: 2
schváleno

Bod 2.
Věra Buchtová, předsedkyně kontrolního výboru navrhla hlasovat o usnesení:
Kontrolní výbor bere na vědomí
- dosavadní informace o provedeném šetření oddělení IAFK v kamenolomu
- usnesení RM číslo 12/381RM12017 k projednané zprávě o správě kamenolomu



Po obsáhle diskuzi navrhl Luděk Sečanský doplnit návrh usnesení, předložený předsedkyní
kontrolního výboru. Členové kontrolního výboru hlasovali o návrhu usnesení doplněným panem
Luďkem Sečanským:

Kontrolní výbor bere na vědomí
- dosavadní informace o provedeném šetření oddělení IAFK v kamenolomu
- usnesení RM číslo 12/38/RM/2017 k projednané zprávě o správě kamenolomu s tím, že z
předloženého materiálu vyplývá, že k pochybení došlo, že materiál chyběl, že byl dohledán zpětně až
na základě upozornění a že by měla být vyvozena konkrétní zodpovědnost

Hlasování: PRO: 4 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: 2 OMLUVEN: 2
neschváleno

Bod 3.
Kontrolní výbor na svém 17. jednání schválil jako předmět kontroly číslo 212017 kontrolu
Novoměstských služeb s.r.o. Kontrolní výbor žádá doložit seznam vad ‚ který byl zpracován v
rámci kontroly 3/2016 včetně aktuálního plnění odstranění vad. Dále kontrolní výbor žádá
předložit výsledky hospodaření NS s.r.o. za 1. pol. 2017. Na příští jednání bude přizván Ing.
Brychta, jednatel společnosti.

Jako kontrolní skupina byl stanoven kontrolní výbor jako celek.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: 2
schváleno

Bod 4.
V rámci bodu různé zazněly od členů kontrolního výboru následující podněty:

— koupaliště — možnost strhnutí břehu a plynulého vstupu do vody
— parkování na ulici Hornická — směrem k bazénu — prověřit možnost zvýšení kapacity
— ukončení pracovního poměru pana P.Šustra u TS služby s.r.o.

Bod 5.
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová stanovila datum příštího jednání na 6.9.2017 od 15:45
hodin. /

Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová ukončila jednání v 17:30 hodin.
Zapsala Aneta Linková

Věra Buchtová
předsedkyně kontrolního výboru


