
Pracovní podklad
k 21 . jednání Kontrolního výboru ZM Nového Města na Moravě

konaného dne 6.9.2017
Přítomni: viz, prezenční listina

Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchtová v 15.58 hod.

Bod 1.
Věra Buchtová, předsedkyně kontrolního výboru požádala přítomné o schválení zápisu zjednání KV,
které se uskutečnilo dne 31.5. 2017

Kontrolní výbor schvaluje zápis zjednání konaného dne 31.5.2017
Hlasování: PRO: 5 PROTI: NEHLASOVAL: 1 ZDRZEL SE: OMLUVEN: 2
- schváleno

Dále 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 jednání

2. Kontrola Číslo 2/2017 Novoměstské služby s.r.o.
3. Různé
4. Závěr

Hlasování: PRO: 5 PROTI: NEHLASOVAL: I ZDRŽEL SE: OMLUVEN: 2
- schváleno

Bod 2.
K tomuto bodu je přizván Ing. Jiří Brychta, jednatel společnosti Novoměstské služby s.r.o. (viz.
Podklad o hospodaření od jednatele, podklad k reklamacím od odboru SMM MěU NMNM) a ing.
Radek Fila, vedoucí odboru SMM MČU NMNM.

Hospodaření: příloha č. 1
- L. Sečanský zazněla připomínka, že ztráta se musí počítat vč. pachtovného (tj. Cca 4,85 mil. Kč), a
dotazal se na vývoj tržeb, nákladů
- Ing. Brychta informoval o nárůst tržeb cca 6-7%, náklady stagnují či mírně rostou (předpoklad
nárůstu v souvislosti s nárůstem min. mzdy a po uplynutí záručních lhůt, kdy budou vznikat náklady na
opravy)

Reklamace: příloha č. 2
- Ing. Brychta — viz. Tabulka o stavu vyřizování reklamací
- Ing. Fila — viz. Tabulka o stavu vyřizování reklamací, zatím ze strany dodavatele korektní přístup k
řešení reklamací

Věra Buchtová, předsedkyně kontrolního výboru navrhla hlasovat o usnesení:
Kontrolní výbor bere na vědomí předložené hospodaření NS s.r.o. za první polovinu roku 2017 a
stav reklamací v Městských lázních s tím, že
- nepožaduje předložit ke kontrole další doklady
- za účelem kontroly vyřizování reklamací navštíví KV městské lázně, termín byl dohodnut na
17.9.2017 v 12:30 hod.

Hlasování: PRO: 5 PROTI: NEHLASOVAL: 1 ZDRŽEL SE: OMLUVEN:2
- schváleno



Bod 3.
V rámci bodu různé zazněly od členů kontrolního výboru tyto jednotlivé podněty:
- L. Sečanský — zda byly městu již poukázány chybně ze strany TS s.r.o. fakturované platby
Ing. Brychta potvrdil, že ano.

- má zájem o informaci hospodaření TS s.r.o. za kalendářní rok 2017
V. Buchtová - po projednání VH TS s.r.o. lze informaci o hospodaření TS s.r.o. předat

- webové stránky NS sr.o. by mohly obsahovat informaci o možnosti parkování pro veřejnost
pod budovou lázní
- Mgr. Hanych — v návaznosti na dílčí náměty od členů KV (viz. Zápis ze dne 31.5.2017) informoval o
tom, že ze strany správce komunikací byla realizována úprava vodorovného dopravního zančení na ul.
Hornické, která umožňuje parkování většího počtu vozidel

- informoval o tom, že správce vodního hosp. M. Hemza prověřil podmínky úpravy
vstupu břehu rybníku Koupaliště (ohlášení udrž. Prací CHKO Zďárské vrchy a vodoprávnímu úřadu),
s tím, že tyto práce nejsou zatím v rozpočtu města plánovány

Bod 4.
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová stanovila datum příštího jednání na 1.11. 2017 od
15:45 hodin, s tím, že jako možný termín pro možnost prohlídky stavu vyřizování reklamací v
městských lázních přichází v úvahu 15.9.20 17

Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová ukončila jednání v 16:37 hodin.

Zapsala Denisa Hallerová
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Věra Buchtová
předsedkyně kontrolního výboru



Zápis
z 22. jednání Kontrolního výboru ZM Nového Města na Moravě

konaného dne 01.11.2017
Přítomni: viz, prezenční listina

Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchtová v 15:53 hodin.

Předsedkyně kontrolního výboru informovala o návrhu na doplnění chybějícího člena kontrolního
výboru paní Evu Poulovou na dalším jednání zastupitelstvu t.j. 27.11.20 17.
Marek Kučera požádal Michala Smardu, starostu města o informace o odkupu ploch společnosti
WOTAN FOREST, a.s. a rozparcelování Areálu služeb na ul. Soškova.
Michal Smarda, starosta města informoval o jednání se zástupci WOTAN FOREST, a.s. i o návrhu na
nové využití Areálu služeb na ul. Soškova (bude předmětem diskuze na semináři zastupitelstva města).
Dále sdělil, že stále nebylo rozhodnuto ze strany báňského úřadu ve věci zahloubení lomu.

Bod 1.
Věra Buchtová, předsedkyně kontrolního výboru požádala přítomné o schválení zápisu z jednání
kontrolného výboru, které se uskutečnilo dne 06.09.20 17

Sečanský navrhl upravit zápis zjednání kontrolného výboru s tím, žeje v zápise tisková chyba.

Původní znění zápisu:
„L. Sečanský - má zájem o informaci hospodaření TS s.r.o. za kalendářní rok 2017.“

Opravené znění zápisu
„L. Sečanský - má zájem o informaci hospodařeníTS s.r.o. za 1. polovinu roku 2017.“

Členové kontrolního výboru hlasovali o upraveném návrhu.

Kontrolní výbor schvaluje upravený zápis zjednání konaného dne 06.09.2017
Hlasování: PRO: 5 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN:
- schváleno

Dále přítomné předsedkyně 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 jednání
2. Příprava kontroly Číslo 3/20 17 vydávání právních předpisů města
3. Různd
4. Závěr

Hlasování: PRO: 5 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN:
- schváleno

Bod 2.
Kontrolní výbor na svém 22. jednání schválil jako předmět kontroly číslo 3/2017 kontrolu
vydávání právních předpisů města.

— viz tabulka

Jako kontrolní skupina byl stanoven kontrolní výbor jako celek.
Tajemník informoval o způsobu kontroly vyhlášek ze strany Ministerstva vnitra Ceské republiky.
Nejdříve probíhá předběžná konrola a následně písemné stanovisko.



Mgr. Homolková k dotazu sdělila, že Ministerstvem vnitra České republiky namítané rozpory ve
vyhlášce města (např. 2/20 16) byly odstraněny, s tím že kontrolní výbor má k dispozici připraveny
spisy kjednotlivým právním předpisům města.
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová požadala o informace o možném odpuštění poplatků za
odpad v případě osob trvale žijících v zahraničí. Na dotazy odpověděla Marcela Popelková z odboru správy
majetku města.

Kontrolní výbor konstatoval, že neshledal žádné nedostatky.

Hlasování: PRO: 5 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN:
— schváleno

Bod 3.
V rámci bodu různé zazněly od členů kontrolního výboru tyto jednotlivé podněty:
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová navrhla provést kontrolu usnesení Zastupitelstva města.

Hlasování: PRO: 5 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN:
- schváleno

Tajemník v návaznosti na zápis z minulého jednání poskytl členům kontrolního výboru hospodaření TS
služeb s.r.o. za l.polovinu roku 2017.

Bod 4.
Předsedkyně kontrolnfho výboru Věra Buchtová stanovila datum příštího jednání na 10.01.2018 od
15:45 hodin.
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová ukončila jednání v 15:53 hodin.

Zapsala Bc. Denisa Hallerová

Věra Buchtová
předsedkyně kontrolního výboru


