
Město Nové Město na Moravě

N Á V R H  U S N E S E N Í
25. Zastupi te lstva města

konaného dne 17.9.2018

Činnost Kontrolního výboru Zastupitelstva města Nového Města na Moravě

Kontrolní výbor se za rok 2018 sešel k jednáním dne 10.01.2018, 21.02.2018, 18.04.2018 a 13.06.2018. Zápisy 
z jednotlivých jednání jsou přílohou tohoto materiálu. Součástí materiálu jsou i protokoly o provedených 
kontrolách - kontrola č. 3/2017 - vydávání právních předpisů, kontrola č. 1/2018 - usnesení zastupitelstva města 
za rok 2016, kontrola č. 2/2018 - hospodaření v lesích v letech 2016 a 2017, kontrola č. 3/2018 - hospodaření K 
Clubu.

V rámci kontroly č. 1/2018 - usnesení zastupitelstva města za rok 2016 navrhla příslušná kontrolní 
skupina revokovat usnesení č. 6/11/ZM/2016, jelikož nebyl vyhlášen dotační titul na realizaci soukromého 
záměru výstavby sociálního zařízení.

Kontrolní výbor pro informaci předkládá celkovou zprávu o své činnosti za období 2014-2018 (viz příloha).

Dne 19.09.2018 má ještě kontrolní výbor naplánovanou kontrolu stavu reklamací v budově Městských lázní.  

§ 117 a násl. zákona o obcích

I. Zastupitelstvo města revokuje
na návrh kontrolního výboru usnesení č. 6/11/ZM/2016 ve znění: "Zastupitelstvo města schvaluje záměr 
zřízení nové pobytové služby "domov se zvláštním režimem" v Novém Městě na Moravě - MČ Rokytno s 
tím, že se bude finančně spolupodílet na provozu pobytové služby "domov se zvláštním režimem" do výše 
5 %, max. však 450 tis. Kč/ročně počínaje rokem zahájení poskytování této služby a současně ukládá 
odboru FIN zapracovat do rozpočtového výhledu města NMNM každoroční spolufinancování provozu nové 
pobytové služby ve výši 450 tis. Kč počínaje rokem zahájení poskytování této služby."

II. Zastupitelstvo města bere na vědomí
dosavadní kontrolní činnost kontrolního výboru a její výsledky za období 01/2018 - 09/2018 včetně 
výsledků provedených kontrol č. 03/2017, 01/2018, 02/2018 a 03/2018.

Stanislav Marek
místostarosta

Předkladatel: Věra Buchtová
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Schvalovatel: Mgr. Petr Hanych

Zpracovatel: Bc. Denisa Hallerová

Vyjádření: - předsedkyně KV ZM doporučuje předložený návrh  

Na vědomí:

Předpokládaná doba trvání: 00:05

Text důvodové zprávy: Na jednáních se kontrolní výbor v souladu s usnesením zastupitelstva 
města přijatým na 8. zasedání dne 22.2.2016 pod usnesením č. 
21/8/ZM/2016 zabýval:

- kontrolou č. 3/2017 - členy kontrolní skupiny nebylo navrženo žádné 
opatření a nebyly zjištěny žádné nedostatky. Kontrola byla ukončena dne 
10.01.2018.

- kontrolou č. 1/2018 - členy kontrolní skupiny (Buchtová, Junek, 
Lukeš) bylo navrženo revokovat usnesení č. 6/11/ZM/2016. U usnesení č. 
8/20/ZM/2016 bylo kontrolní skupinou (Králíček, Řezáč, Poulová) bylo 
navrženo dále jednat o převodu majetku SVK. U usnesení č. 
19/12/ZM/2016 kontrolní skupina (Kučera, Sečanský, Rausová) shledala 
nedostatky a konstatovala, že nákup pozemků bylo plýtvání finančních 
prostředků města). V dalších usnesení kontrolní skupiny neshledali žádné 
nedostatky.

- kontrolou č. 2/2018 - členy kontrolní skupiny nebylo navrženo žádné 
opatření a nebyly zjištěny žádné nedostatky. Kontrola byla ukončena dne 
18.04.2018.

- kontrolou č. 3/2018 - členy kontrolní skupiny nebylo navrženo žádné 
opatření a nebyly zjištěny žádné nedostatky. Kontrola byla ukončena dne 
13.06.2018.

Materiál obsahuje: Příloha - Zápisy z jednání KV č. 23 - 26 (Veřejná)
Příloha - Zápis o kontrola č. 3/2017 (Veřejná)
Příloha - Zápis o kontrole č. 1/2018 (Veřejná)
Příloha - Zápis o kontrole č. 2/2018 (Veřejná)
Příloha - Zápis o kontrole č. 3/2018 (Veřejná)
Příloha - Zpráva o činnosti kontrolního výboru (Veřejná)

Materiál projednán: kontrolním výborem

Přizváni:
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