
Zápis
k 23. jednání Kontrolního výboru ZM Nového Města na Moravě

konaného dne 10.01.2018
Přítomni: viz, prezenční listina

Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchtová v 15:48 hod.

Bod 1.
Věra Buchtová, předsedkyně kontrolního výboru požádala přítomné o schválení zápisu zjednání KV,
které se uskutečnilo dne 01.11.2017

Kontrolní výbor schvaluje zápis zjednání konaného dne 01.11.2017
Hlasování: PRO: 5 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN: 4
- 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. Zaháiení, prezence a schváleni programu jednáni
2. Konrola Číslo 1/2018 usneseni zaswpiLelstva města 2016
3. Růzrn!
4. Závěr

Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: 3
— schváleno

Předsedkyně kontrolního výboru, Věra Buchtová přivítala novou členku kontrolního výboru Evu
Poulovou.

Bod 2.
Předsedkyně výboru Věra Buchtová, předložila v rámci schváleného plánu práce k projednání
rozdělení práce KV - kontrolu plnění usnesení ZM 2016 (celkem 8 zasedáníZM):

- kontrolní skupina Králíček, Rezáč, Poulová ZM č. 8. (bod č.20), č.9 (bod č.8), č.15
- kontrolní skupina Lukeš, Junek, Buchtová ZM Č. 10., Č. 11 (bod č.6), č. 14 (bod č.6)
- kontrolní skupina Kučera, Sečanský, Rausová ZM č. 12.(l 1,19), 13. (4)

Další požadavky sdělí zástupci jednotlivých kontrolních skupin Bc. Hallerové.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: 3
— schváleno

Bod 3.
V rámci bodu různé zazněly od členů kontrolního výboru tyto jednotlivé podněty:

Starosta města, Michal Šmarda poskytnul členům KV informace:
— o výběrovém řízení (kanalizace Rokytno, ZUS, příprava ZS)
— o zahájení stavby sportovní haly (podzim),
— o hospodaření Kclubu (bude předloženo na RM 02/20 18),
— k rozhodnutí ČBÚ ve věci kamenolomu,
— o bilanci rozpočtu za rok 2017,
— o pozemcích k prodeji Pohledec (předběžná cena cca 900,-Kč/m2 a prodej v 2-3 čtvrtletí 2018)
— o hospodaření Novoměstských služeb s.r.o.



Předsedkyně kontrolního výboru, Věra Buchtová požádala starostu o informace k návrhu stanov SVK.
Starosta sdělil, že věcné připomínky byty zapracovány do návrhu stanov (předpoklad schválení 1. pol.
2018).

Pan Kučera vznesl dotaz na prodej pozemků v centru služeb a řemesel ul. Soškova (zda jsou zájemci,
jaká bude cena), starosta sdělil, že několik zájemců se dotazovalo a k dalším jednáním budou zájemci
přizváni.

Pan Lukeš doporučil námět kontroly - č. 2 hospodaření v lesích v 2016 a 2017 (porovnání).

Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: 3
— schváleno

Členové kontrolního výboru provedení kontroly schválili a bude předmětem dalšího jednání
kontrolního výboru.

Bod 4.
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová stanovila datum příštího jednání na 2 1.02.2018 od
15:45 hodin.

Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová ukončila jednání v 17:07 hodin.

Zapsala Bc. Denisa Hallerová

‚I J

era Buchtova
předsedkyně kontrolního výboru



Zápis
k 24. jednání Kontrolního výboru ZM Nového Města na Moravě

konaného dne 21.02.2018
Přítomni: viz, prezenční listina

Bod 1.

Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchtová v 15:47 hod.

Věra Buchtová, předsedkyně kontrolního výboru požádala přítomné o schválení zápisu zjednání KV,
které se uskutečnilo dne 10.01.2018

Kontrolní výbor schvaluje zápis zjednání konaného dne 10.01.2018
Hlasování: PRO: 5 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN: 4
- schváleno

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 ti schválení programu jednání
2. Kontrola Č. 1/2018 informace o průběhu kontroly
3. Kontrola Č. 2/2018— Hospodařeni v lesích v letech 2016 a 2017
4. Různé
5. Závěr

Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: 3
- schváleno

Bod 2.
Kontrolní skupina č. 2 doporučila v rámci kontroly revokovat na konci volebního období usnesení
č. 6/l l/ZM/2016 Domov se zvláštním režimem. (PRO: 2, PROTI: 1)

Kontrolní skupiny č. 1 a č. 3 nepředložili své výsledky z důvodu nemoci ostatních členů.
Kontrolní skupiny předloží protokoly z kontrol na příštím jednání kontrolního výboru t. j.
18.04.2018.

Bod 3.
Kontrolní výbor na svém 23. jednání schválil jako předmět kontroly Č. 2/2018 Hospodaření v
lesích v letech 2016 a 2017

Jako kontrolní skupina byl stanoven kontrolní výbor jako celek.

K tomuto bodu byl přizván Ing. Zdeněk Krejčí správce lesů a městské zeleně, který odpověděl na tyto
dotazy:

— Pan Marek Kučera — požádal o informaci, co znamená položka nákup ostatních služeb. (Ing.
Krejčí sdělil, že se jedná o opravu a údržbu laviček a jednotlivé paragrafy městského rozpočtu).

— Pan Luděk Sečanský se dotázal na důvod nižší ceny dřeva. (Ing. Krejčí vysvětlil, že pokles cen
je z důvodu nepříznivé situace na trhu, velkého množství dřeva a kalamity) — kulatina rok
2016 —2.100 Kč —2.150 Kč, rok 2017— 1.800 Kč (ceny jsou kvartální).

— Pan Marek Kučera — požádal o vysvětelní důvodu nárůstu mýtních úmyslných těžeb (Ing.
Krejčí informoval, že jde o porosty, které potřebovali uvolnit, podporu omlazení lesů a
dodržovaní lesního hospodářského plánu — u Huberta, Ochoza, zahradnictví.



- Věra Buchtová, předsedkyně kontrolního výboru upozornila na nutnost informovat občany o
aktualním stavu v městských lesích.

- Pan Luděk Sečanský — požádal o zastřižení živého plotu na ul. Radnické, které zasahuje do
parkoviště.

Ing. Zdeněk Krejčí — avizoval nutnou postupnou obměnu lesů — mýtní těžba, dále informoval o
problémech se smrkovým porostem (poškození a chřadnutí), proto dochází ve změně vysazování
stromů (na místo smrků jedle, buky)

Kontrolní výbor bere na vědomí předložené Hospodaření v lesích za rok 2016 a 2017 a
konstatoval, že neshledal žádné nedostatky.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: 3
- schváleno

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

— Pan Jiří Rezáč se dotázal, kdo je vlastníkem uhelných skladů (Na místě poskytnuta
informace skrze aplikaci čúzk - vlastníkem by měl být Stone Hearth).

— Pan Marek Kučera se dotázaL ve věci povolování zahloubení v kamenolomu. (ČBÚ —

pokračuje v jednání)
— Pan Luděk Sečanský připomněL podmínku výběrového řízení na jednatele Novoměstských

služeb s.r.o.

Předsedkyně kontrolního výboru doporučila námět kontroly č. 3 Hospodaření K clubu.

Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: 3

Čienové kontrolního výboru provedení kontroly schválili a bude předmětem dalšího jednání
kontrolního výboru

Bod 5.
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová stanovila datum příštího jednání na 18.04.20 18 od
15:45 hodin.
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová ukončila jednání v 16:52 hodin.

Zapsala Bc. Denisa Hallerová

Věra Buchtová
předsedkyně kontrolního výboru



Zápis
k 25. jednání Kontrolního výboru ZM Nového Města na Moravě

konaného dne 18.04.2018
Přítomni: viz, prezenční listina

Bodl.

Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchtová v 15:47 hod.

Věra Buchtová, předsedkyně kontrolního výboru požádala přítomné o schválení zápisu zjednání KV,
které se uskutečnilo dne 21.02.2018

Kontrolní výbor schvaluje zápis zjednání konaného dne 21.02.2018
Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN: 3
- schváleno

Přítomné seznámila s navrženým programem jednání a požádala o případné doplnění navržených bodů
jednáni.

Kontrolní výbor schvaluje navržený program jednání
Program jednání:

1. Zahájeni, prezence a schváleni programu jednáni
2. Kontrola Č. 1/2018 informace o prCběhu kontroly
3. Kontrola Č. 3/2018 — Hospodařeni K Clubu
4. Různé
5. Závěr

Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: 3
- schváleno

Bod 2.
Předsedkyně kontrolního výboru požádala členy kontrolních skupin. aby informovali o závěrech z
kontroly č. 1/2018 včetně doloženi zápisů o kontrole.

- kontrolní skupina č. I (Králíček. Řezáč. Poulová) předložila své zápisy z provedených kontrol. V ZM
č. 9. bod č. 2 kontrolní skupina neshledala žádné nedostatky a v ZM č. 8 a bod č. 20 navrhuje dále řešit
převod majetku SVK.
- kontrolní skupina č. 3 (Kučera, Sečanský. Rausová) předložila zápis z provedené kontroly. V ZM č.
12 bod č. 11 neshledala žádné nedostatky. Další zápisy předloží na příštím jednání kontrolní výboru.

Bod 3.
Kontrolní výbor na svém 24. jednání schválil jako předmět kontroly č. 3/2018 Hospodařeni K
Clubu.

Jako kontrolní skupina byl stanoven kontrolní výbor jako celek.

K tomuto bodu byli přizváni Daniel Šimek, ředitel NKZ a Pavlína Miholová, účetní, kteří odpověděli
na tyto dotazy:

— Pan Luděk Sečanský se dotázal, co obsahují odpisy a proč byl v průběhu roku zaznamenám
takový výkyv. (Paní Miholová vysvětlila, že jde o vybavení a rekonstrukci. Výkyv byl z
důvodu přehodnoceni životnosti majetku v průběhu roku, který nesmí mít nulovou hodnotu v
případě, že se majetek používá.)



— Pan Šimek sdělil, že mají majetek (např. vařič těstovin), který nabídnou bazaru k prodeji či
případné výměně. Stanislav Marek navrhl, aby oslovili školní jídelny. Pan Simek informoval,
že II. ZS nemá o majetek zájem.

— Paní Simona Rausová požádala o možnost prodloužení doby provozu kuchyně. Pan Šimek
informoval, že kuchyň zavírá o 90 minut dříve než restaurace, z důvodů příprav na následující
den a úklidu.

Kontrolní výbor bere na vědomí předložené výsledky Hospodaření K Clubu.
Hlasování: PRO: 7 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN: 2
- schváleno

Stanislav Marek, místostarosta města informoval členy kontrolního výboru:
-jak probíhá dražba 12 stavebních parcel v Pohledci
- o veřejných zakázkách (I. ZŠ — vysoutěženo, II. ZS — uzavřená smlouva, Sportovní hala — VR

zrušeno, nové zadávací podmínky a harmonogram budou předloženy RM 03.05.2018, Adaptace
budovy č. p. 16 pro potřeby ZUS — probíhá bez problémů)

- že báňský úřad přerušil řízení do 29.06. na žádost IS s.r.o. za účelu jednání s účastníky řízení.

Členové kontrolního výboru následně požádali Stanislava Marka, místostarostu města o následující
informace:
- fáze areálu Agra Měřín v ul. Soškova - Stanislav Marek informoval ojednání s projektantem a
plánovaném veřejném jednáni s podnikateli, které se uskuteční 26.06.2018v kulturním domě
- možnost přemístění dřevěných stánků z náměstí — Stanislav Marek, informoval, že s častou
manipulací dřevěných stánků dochází k jejích opotřebení a o jejich využívání v průběhu roku
- KoDuS — Věra Buchtová informovala o pracovní návštěvě v pondělí 16.04.2018. Petr Hanych
doplnil, že stavebně je vše v pořádku a nyní se zvažuje možnost využití půdních prostor.
- fáze záměru Diakonie - tajemník sdělil, že Diakonie informovala město o záměru podání dotace v
letošním roce

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

- zpracování zprávy o činnosti kontrolního výboru za období 2014-2018
- předložení aktualizovaného seznamu reklamací městských lázní

Materiály budou členům předloženy na dalším jednáni kontrolního výboru.

Bod 5.
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová stanovila datum příštího jednání na 13.06.2018 od
15:45 hodin.
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová ukončila jednání v 16:50 hodin.

Zapsala Bc. Denisa Hallerová J ‚J

Věra Buchtová
předsedkyně kontrolního výboru



Zápis
k 26. jednání Kontrolního výboru ZM Nového Města na Moravě

konaného dne 13.06.2018
Přítomni: viz, prezenční listina

Bod 1.

Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchtová v 15:47 hodin.

Věra Buchtová, předsedkyně kontrolního výboru požádala přítomné o schválení zápisu zjednání KV,
které se uskutečnilo dne 18.04.2018

Kontrolní výbor schvaluje zápis zjednání konaného dne 18.04.2018
Hlasování: PRO: 7 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN: 2
- schváleno

Přítomné seznámilas navrženým programem jednání a požádala o případné doplnění navržených bodů
jednání.

Kontrolní výbor schvaluje navržený program jednání
Program jednání:

I. Zahájeni. prezence a schvMení programu jednáni
2. Kontrola Č. 1:2018 informace o průběhu kontroly
3. Zpráva o Činností kontrolního výboru za období 2014-2018
4. Různé
5. Závěr

Hlasováni: PRO: 8 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: I
- schváleno

Bod 2.
Předsedkyně kontrolního výboru požádala členy kontrolních skupin, aby informovali o závěrech z
kontroly č. 1/2018 včetně doložení zápisů O kontrole.

- kontrolní skupina č. I (Řezáč. Králíček, Poulová) předložila své zápisy na minulém jednáni KV.
- kontrolní skupina č. 2 (Lukeš. Junek. Buchtová) doručí své zápisy do 25.06.20 18.
- kontrolní skupina č. 3 (Rausová. Sečanský. Kučera) přeložila 2 zápisy. K usneseni 4/l3/ZM/2016
Investiční akce ‘Nybudováni odborných učeben a modernizace stávajících učeben Liš v NMNM“ neměla
žádné připomínky a k I 1/12/ZM/2016 Dispozice s majetkem — nákup p. Č. 3734/l. 3734/3, 3735ĺ1.
3735/2, 3739 v k. ú. NMNM (lokalita kamenolomu) uvedla, že pozemky jsou drahé a pro další využití
lomu zbytečné.

Starosta reagoval, že kontrola usnesení byla věcně naplněna a nákup pozemků je věc názoru.

Pan Řezáč — kanalizace a oprava povrchu na náměstí — občané na náměstí nebyli seznámeni s akcí
(akce by]a zbytečně protahována). Micha] Smarda. starosta informoval, že oprava kanalizace nebyla
akci města — akce SVK Žďársko a oprava povrchu probíhala v rámci možností co nejrychleji. Opravu
povrchu náměstí zpomalila práce na kanalizaci. Michal Smarda. starosta města sdělil, že informační
dopis od města měl být zasLán dříve.



Bod 3.
Kontrolní výbor na svém 25. jednáni požádal úřad o sestavení zprávy o činnosti KV za období
2014—2018

Bod 4.
Kontrolnímu výboru byl předložen seznam reklamaci městských lázni:
K tomuto bodu byl přizván Ing. Fila, správce majetku města, který odpověděl na následující dotazy:
- pan Junek — doporučil uplatňovat slevy v rámci reklamace např. u vzduchotechniky
- členové KV — požádali o informace o stavu reklamací — koroze skříněk, koroze zábradlí, kvalita
štuků a průsak van

Kontrolní výbor na svém 26. jednání požádal Ing. Filu o předložení celkové historie reklamací v
městských lázni. Seznam bude zaslán členům kontrolního výboru e-mailem.

V rámci bodu různé zazněly od členů kontrolního výboru tyto jednotlivé podněty:

- Předsedkyně kontrolního výboru navrhla termín návštěvy městských lázní v době odstávky. Termín
bude členům kontrolního výboru sdělen. Předběžný termín je stanoven na 12.092018. Finální termín
byl po dohodě sjednatelem Ing. Brychtou stanoven na 19.09.2018 od 15:30 hodin.

Pan Lukeš pozval členy kontrolního výboru na oslavu výročí 120 let SDH do Petrovic dne 08.07.2018
ve 13:00 hodin

Bod 5.
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová ukončila jednání v 16:57 hodin.

Zapsala Bc. Denisa Hallerová I J

Věra Buchtová
předsedkyně kontrolního výboru


