
Zpráva o činnosti kontrolního výboru v období 2014— 2018

Zápisy z jednotlivých jednáni jsou přílohou této zprávy.

rok 2015
V roce 2015 se kontrolní výbor sešel 11.02.2015, 25.03.2015, 06.05.2015, 03.06.2015, 09.09.2015,
21.05.2015, 18.11.2015 a 16.12.2015 V souladu s přijatým usnesením zastupitelstva města pod
číslem usnesení 24/3/ZM/2015. Kontrolní výbor se zabýval kontrolou plnění usnesení zastupitelstva
města, kontrolou grantů a příspěvků, kontrolou stížností a kontrolou investičních akcí města.

Kontrola č. 1/2015 Plnění usnesení zastupitelstva města — Kontrolní výbor kontroloval přijatá
usnesení zastupitelstva města v roce 2014. Byly zjištěny nedostatky u 26. zasedání zastupitelstva
městu u bodu Č. 7 — návrh na poskytnutí dotace TJ Nové Město na Moravě — zastřešení tribuny
atletického stadionu. Uzavřená smlouva o dílo mezi objednavatelem TJ Nové Město na Moravě a
zhotovitelem Chytka s.r.o., Budišov, nebyla uzavřena dle platné zákonné normy. Smlouva může být
považována za neplatnou. Byl navržen návrh na opatření, aby město požadovalo při přidělení
dotace provedení výběrového řízeni s minimálním oslovením 3 firem, s tím, že výsledek
výběrového řízení bude předložen městu.

Kontrola č. 2/2015 Grantů a příspěvků — Kontrolní výbor kontroloval poskytování grantů a
příspěvků pro 5DM konkrétně SDH Hlinné. Při kontrole neshledal žádné nedostatky.

Kontrola č. 3/2015 Stížností — Kontrolní výbor obdržel 2 stížnosti, které jsou součástí tohoto
materiálu.
Č. I - Činnost TS služeb s.r.o. - kontrolou nebylo zjištěno žádné pochybení o vyúčtování jízd
předmětných vozidel, ani neoprávněné nakládání s naftou mobilní nádrže umístěné v areálu TS
služeb s.r.o.
Č. 2 - Činnost Osadního výboru Olešná — s ohledem na skutečnost, že Osadní výbor místní části
Olešná je pouze iniciativním orgánem zastupitelstva města doporučuje vzít KV zastupitelstvu města
stížnost na vědomí, s tím, že vyhodnocení a kontrola dodržování povinnost z uzavírání nájemních
smluv je v pravomoci odboru investic a správy majetku města úřadu a dále rady města. Stížnost
byla uzavřena, s tím, že nedošlo po obdržených informací k porušení zákona o obcích.

Kontrola č. 4/2015 Investiční akce — Kontrolní výbor se v rámci kontroly zabýval investičními
akcemi (Rekonstrukce povrchu chodníku, ul. Karnikova, Nové Město na Moravě a Oprava místní
komunikace Pohledec, úsek od mateřské školky po hasičskou zbrojnici) a neshledal žádné
nedostatky.

Kontrola č. 5/2015 TS služeb s.r.o. a NIŠ Drobného (budování zážitkové zahrady) — Ke kontrole
společností TS služby s.r.o., byl přizván jednatel Ing. František Laštovička. Kontrola TS služeb
s.r.o., byla ukončena až v druhé polovině roku 2016 po doložení vyhodnoceného překladiště.
Kontrolní výbor u provedených kontroly neshledal žádné nedostatky.

Kontrola č. 6/2015 - Nařízení města Nového Město na Moravě — Kontrolní výbor se zabýval v
rámci kontroly tržním řádem a zpoplatnění parkoviště a neshledal žádné nedostatky.



rok 2016
Kontrolní výbor se v roce 2015 sešel 27.01.2016, 23.03.2016, 20.04.2016, 01.06.2016, 24.08.2016,
07.09.2016, 19.10.2016 a 30.11.2016. V roce 2016 schválil na svých jednání kontrolu plnění
usnesení za rok 2016, kontroly obchodních společností města a kontrolu investiční akce stavba
městských lázní.

Kontrola č. 1/2016 Plněni usneseni ZM za rok 2015 — Kontrolní výbor si vybral v roce 2016 ke
kontrole 7 usneseni a v žádném z nich neshledal žádné chyby.

Kontrola č. 2/2016 Novoměstské služby s.r.o. - Kontrolnímu výboru byl předložen seznam
reklamačních závad na městských lázní a ke kontrole neměl žádné připomínky.

ad, kontrola č. 5/2015 TS služeb s.r.o. - kontrolní výbor provedl namátkovou kontrolu mobilní
nádrže TS služeb s.r.o., s označením kontoly Č. 4/2015, kde neshledal žádné nedostatky a uzavřel
kontrolu č. 5/2015.

Kontrola č. 3/2016 Investiční akce stavba městských lázni — Kontrolní výbor provedl kontrolu v
budově Městských lázní, kde byly členům KV odůvodněny zjištěné nedostatky a členové KV byli
seznámeni s režimem Městských lázni. Kontrolní výbor doporučil zahájit kontrolu opětovně za rok.

rok 2017
Kontrolní výbor se sešel v roce 2017 k jednání dne 24.01.2017, 08.03.2017, 03.05.2017,
31.05.2017, 06.09.2017, 01.11.2017. V roce 2017 kontrolní výbor schválil jako předmět kontroly
Novoměstská kulturní zařízeni, Novoměstské služby a Vydávání právních předpisů. Předsedkyně
kontrolního výboru Věra Buchtová navrhl doplnit člena kontrolního výboru. Zastupitelstvo města
na svém 20. zasedání dne 27.11.2017 schválilo devátého člena kontrolního výboru paní Evu
Poulovou.

Kontrola č. 1/2017 Novoměstská kulturní zařízení — kontrolni výbor na základě doporučení z
kontroly č. 1/2016 (kontrolní skupina pan Kučera a pan Sečanský) provedl kontrolu hospodaření
provozování K clubu. Jednáni se zúčastnil pan ředitel NKZ Daniel Simek. Kontrolni výbor po
doloženi podkladů neměl žádné připomínky.

Kontrola č. 212017 Novoměstských služeb — Kontrolní výbor požádal o doložení aktuálního
seznamu vad, který byl zpracován v rámci kontroly č. 3/2016 a o výsledky hospodaření za 1. pol.
2017. K jednání byl přizván Ing. Brychta. Kontrolní výbor navštívil budovu městských lázní dne
17.09.20 17. Kontrolní výbor neměl žádné připomínky.

Kontrola č. 3/2017 Vydáváni právních předpisů — Kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky.



rok 2018
Kontrolní výbor se v roce 2018 sešel k jednání dne 10.01.2018, 21.02.2018, 18.04.2018 a
13.06.2018. Kontrolní výbor se zabýval kontrolou Usnesení zaswpitelstva města za rok 2016,
Hospodaření v lesích v letech 2016 a 2017 a Hospodařením K clubu.

Kontrola č. 1/2018 Usnesení zastupitelstva města 2016 — Kontrolní výbor si vybral v rámci
kontroly 7 usnesení z roku 2016. Kontrolní skupina pan Lukeš, pan Junek a paní Buchtová
doporučila revokovat na konci volebního období usnesení č. 6/11/ZM/2016 Domov se zvláštním
režimem. Tento návrh bude předložen na zasedání zastupitelstva města dne 24.09.2018. Kontrolní
skupina pan Králíček, pan Rezáč a paní Poulová navrhli u 8. zasedání zastupitelstva města u bodu
číslo 8 dále pokračovat v řešení převodu majetku SVK. Kontrolní skupina Kučera, Sečanský,
Rausová sdělila k usnesení č, 11/12/ZM/2016, že nákup pozemků byl drahý a pro další využití lomu
zbytečný. U dalších usnesení kontrolní výbor neshledal žádné nedostatky.

Kontrola č. 2/2018 Hospodaření v lesích v letech 2016 a 2017 — Kontrolní výbor si v rámci
kontroly pozval na jednání Ing. Zdeňka Krejčího, správce lesů a městské zeleně. Kontrolní výbor po
zodpovězení dotazů neměl žádné připomínky.

Kontrola č. 3/2018 Hospodaření K clubu — Kontrolní výbor na své jednání v rámci kontroly
pozval ředitele NKZ pana Daniela Šimka a účetní a paní Pavlínu Miholovou, aby odpověděli na
dotazy členů kontrolního výboru. Kontrolní výbor neshledal v rámci kontroly žádné chyby.

Kontrolnímu výboru byl předložen aktualizovaný seznam reklamací městských lázní.

Na posledním jednání volebního období kontrolní výbor zhodnotil odvedenou práci za své čtyřleté
volební období.

Zapsala Bc. Denisa Hallerová



Zápis
z 1. jednání Kontrolního výboru ZM Nového Města na Moravě

konaného dne 11.2.2015

Přítomni: Věra Buchtová, předsedkyně výboru,
Jiří Rezáč, Luděk Sečanský, Marek Kučera, Simona Rausová, Martin Junek, Jan Králíček,
Vlastimil Lukeš
Hosté: Michal Smarda, starosta města, Mgr. Petr Hanych, tajemník MW, Ing. Jaroslav
Koutník

Program jednání:
I. Zahájení, prezence a schváleni programu jednání
2. Návrh plánu práce Kontrolního výboru na rok 2015

3. Různé

4. Závěr

Bod 1.
Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchtová v 15:3ohod. Přítomné
seznámila s navrženým programem jednání a požádala o případné doplněni navržených bodů
jednání. Členové kontrolního výboru hlasovali o navrženém programu.
Hlasování: PRO: 8 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE:

Bod 2.
Předsedkyně výboru Věra Buchtová předložila k projednání návrh plánu práce Kontrolního
výboru Zastupitelstva města Nového Města na Moravě. Clenové kontrolního výboru tento
návrh po doplnění schválili. Viz příloha tohoto zápisu.
Hlasováni: PRO: S PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE:

Bod 3.
Michal Smarda, starosta města, poděkoval členům kontrolního výboru za zájem pracovat pro
město a seznámil přítomné s nastavením systémů kontroly na Měli. Popsal průběh nynější
hlavni investiční akce Městských lázní. Požádal, aby v zápisech bylo uvedeno hlasování vč.
poměru hlasů.
Dále v rámci tohoto bodu došlo k diskuzi na téma:

- komunikace se členy kontrolního výboru bude elektronickou formou (pan Rezáč
dodatečně ještě potvrdí)

- jednání budou probíhat v liché středy, jedenkrát za dva měsíce od 15:00 hodin,
nebude-li dohodnuto jinak

Bod 4.
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová stanovila datum příštího jednáni na
25.3.20 15 a se členy kontrolního výboru se rozloučila v l6:Oohodin

Zapsala: Aneta Linková
Š /

Věra Buchtová
předsedkyně kontrolního výboru



Zápis
z 2. jednání Kontrolního výboru ZM Nového Města na Moravě

konaného dne 25.3.2015
Přítomni: Věra Buchtová, předsedkyně výboru,
Jiří Rezáč, Luděk Scčanský, Marek Kučera, Simona Rausová, Martin Junek, Jan Králíček, Vlastimil
Lukeš -

Hosté: Mgr. Petr Hanych, tajemník MěU, Ing. Jaroslav Koutník, Michal Smarda

Program jednání:
1. Zahájení, prezence a schválení programu jednání

2. Plán práce Kontrolního výboru na rok 2015- rozdělení práce (časové a věcné)
kontroly usneseni ZiM rozděleni kontroly usnesení ZM

3. Plán práce Kontiolního výboru na rok 2015 - harmonogram kontrolní činnosti 1. pololetí
4. Různé

Bod 1.
Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchtová v l5:OOhod. Přítomné seznámila
s navrženým programem jednání a požádala o případné doplnění navržených bodů jednání. Clenové
kontrolního výboru hlasovali o navrženém programu.
Hlasování: PRO: S PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE:

Bod 2.
Předsedkyně výboru Věra Buchtová předložila v rámci schváleného plánu práce k projednání rozdělení
práce KV - kontrolu plnění usnesení ZM 2014 (celkem 6 zasedání ZM):

- kontrolní skupina Sečanský, Kučera - ZM č. 26, bod 7
- kontrolní skupina Králíček, Buchtová — ZM Č. 24, bod 9, ZM Č. 27 ZM bod 5
- kontrolní skupina Rausová, Rezáč —ZM Č. 25, bodl, 12
- kontrolní skupina Lukeš, Junek — ZM Č. 2, body 8,9, 14, 15, 20, 21, ZM Č. I (příp. bude

upřesněno)
Hlasování: PRO: 8 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE:

Bod 3.
Plán práce kontrolního výboru - kontrola společností města - kontrolní výbor požaduje od TS služby
s.r.o poskytnout a do příštího jednání kontrolního výboru zaslat ceník prací TS služby s.r.o. na rok
2015, objemu prací pro město plánovaných na rok 2015.

Bod 4.
Starosta města informoval o

- informoval o záměru nákupu budovy VZP
- přípravě semináře k problematice bazénu a sportovní haly
- obsazení pozice jednatele NS s.r.o. a zámčr dlouhodobého nastavení společnosti
- záměru úložného prostoru na ukládání sněhu pro MS biatlonu
- záměru výstavby sportovního centra Jednoty Orel NMNM

Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová stanovila datum příštího jednání na 6.5.20 IS
v 15.00hod.

r‘li ‚ĺ
Věra Buchtová

předsedkyně kontrolního výboru



Zápis
z 3. jednání Kontrolního výboru ZM Nového Města na Moravě

konaného dne 6.5.2015
Přítomni: Věra Buchtová, předsedkyně výboru,
Jiří Rezáč, Luděk Sečanský, Marek Kučera, Simona Rausová, ‚ Vlastimil Lukeš
Omluveni: Martin Junek, Jan Králíček -

Hosté: Mgr. Petr Hanych. tajemník MČU, Ing. Jaroslav Koutník, Michal Smarda

Program jednání:
I. Zahájení, prezence a schválení programu jednání
2. Seznámení s průběžnými výsledky kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Nového Města na
Moravě
3. Různé
4. Závěr

Bod 1.
Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchtová v 15:OOhod. Přítomné seznámila
s navrženým programem jednání a požádala o případné doplnění navržených bodů jednání. Clenové
kontrolního výboru hlasovali o navrženém programu. -

Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN: 2

Bod 2.
Předsedkyně výboru Věn Buchtová
- Zápisy o provedení kontroly předložily kontrolní skupina pan Rezáč/ paní Rausová a pan Sečanský/
pan Kučera. První skupina ve své kontrole neshledala žádné chyby. V druhém případě pan Sečanský
s panem Kučerou doporučili při poskytování dotací požádat od příjemce dotace realizaci poptávkového
řízení na minimálně tři subjekty. Dále upozornili na neplatnost smlouvy, která byla uzavřena dle
občanského zákoníku.
Ostatní skupiny předloží zápisy z kontrol na dalším jednání kontrolního výboru.

V rámci plánu práce a kontroly společností si kontrolní výbor vyžádal doplnění podkladů ke kontrole
společnosti TS služby s.r.o., termín doplnění byl stanoven 20. 5. 2015.

- výsledky hospodaření za rok 2014
- informace o počtu nádob na odpady, počet oprav místních komunikací provedených firmou za

rok 2014 + daňové doklady k velkým opravám místních komunikací a veřejného osvětlení
- informace o VZ, kterých se TS služby účastnily v roce 2014

Vše ve vazbě na rozpočet města.
Věra Buchtová, předsedkyně KV navrhla schválit všechny členy KV jako kontrolní skupinu kontroly
společnosti města TS služeb.
Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN: 2

Bod 3.
Kontrolní výbor provedl kontrolu stížností za rok 2014 č.j. 31555/2014, 24647/2014, 52232/2014
a neshledal chyby ve vyřízení důvodných stížností.
Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN: 2

Bod 4.
Starosta města informoval o problémech a situaci v TS službách s tím, že by společnost měla
zajišťovat více drobných prací pro město.



Informoval o ukončení smlouvy s vítězem veřejné zakázky správy zeleně, který nedostál svým
závazkům.
Cleny výboru zajímala vytíženost MHD, umístění sněžného depa a nákup budovy VZP

Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová stanovila datum příštího jednání na 162015
v 1S.00hod.
Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN: 2

Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová ukončila jednání v 16:28 hodin.
Zapsala: Aneta Linková

Věra Buchtová
předsedkyně kontrolního výboru



Zápis
z 4. jednání Kontrolního výboru ZM Nového Města na Moravě

konaného dne 3.6.2015
Přítomni: Věra Buchtová, předsedkyně výboru,
Jiří Rezáč, Marek Kučera, Simona Rausová, Vlastimil Lukeš, Jan Králíček
Omluveni: Luděk Sečanský
Hosté: Mgr. Petr Hanych, tajemník, Ing. Jaroslav Koutník, interní auditor, Michal Smarda, starosta

Program jednání:
1. Zahájení, prezence a schválení programu jednání
2. Seznámení s výsledky kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města Nového Města na Moravě
3. Zadání kontroly grantů a příspěvků včetně ustavení kontrolní skupiny
4. Kontrola společnosti města- TS služby s.r.o.
5. Různé
6. Závěr

Bod 1.
Kontrolní výbor schvaluje zápis zjednání konaného dne 6.5.2015!
Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL:! ZDRZEL SE: OMLUVEN: I

Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchtová v !5:O0hod. Přítomné seznámila
s navrženým programem jednání a požádala o případné doplnění navržených bodů jednání. Clenové
kontrolního výboru hlasovali o navrženém programu s tím, že bod číslo 4 bude stažen z programu.

Hlasování: PRO: 7 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: I

Bod 2.
Kontrolní skupina pan Junek/ pan Lukeš předložili zápis o kontrole usnesení ZM, ve kterém neshledali
žádné nedostatky.
Kontrolní skupina paní Buchtová! pan Králíček předložili zápis o kontrole usnesení ZM, ve kterém
neshledali žádné nedostatky.

Bod 3.
Kontrolní výbor žádá o přípravu a předložení podkladů ke kontrole grantů u příspěvků 2014, které byly
poskytnuty jednotkám SDH. Podklady budou předloženy do 25.8.20 15.

Hlasování: PRO: 7 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: 1

Bod 4.
Staženo z programu s tím, že bod bude projednán na příštím kontrolním výboru a bude k němu přizván
jednatel TS služeb s.r.o. pan Ing. Laštovička.

Bod S.
Michal Smarda, starosta města členy kontrolního výboru informoval o

průběhu stavby Městských lázní
- přípravě projektu Komunitního domu pro seniory
- projektu Sportovní haly
- plánované aukci budovy VZP
- procesu realizace prodeje nemovitostí (Brožkův kopec, zahrádky na ulici Lesní, areál

zahradnictví)
- povinném zveřejňování smluv příspěvkových organizací a společností města



Věra Buchtová, předsedkyně kontrolního výboru hovořila o problému půjčováni aut pro školy, kdy dle
podnětu z veřejnosti dochází k neoprávněnému používání majetku města ve prospěch cizích
sportovních klubů.
Kontrolní výbor se tímto pDdnětem bude zabývat po vyjádření rady města.

Předscdkyně kontrolního výboru Věra Buchtová stanovila datum příštího jednání na 9. září 2015
v 15.00hod.
Hlasování: PRO:? PROTI; NEHLASOVAL; ZDRŽEL SE: OMLUVEN: I

Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová ukončila jednání v 15:50 hodin.
Zapsala: Aneta Linková

ji
Věra Buchtová

předsedkyně kontrolního výboru



Zápis
z 5. jednání Kontrolního výboru ZM Nového Města na Moravě

konaného dne 9.9.2015
Přítomni: Věra Buchtová, předsedkyně výboru,
Jiří Řezáč, Marek Kučera, Simona Rausová, Vlastimil Lukeš, Jan Králíček, Luděk SeČaiiský
Omluveni:
Hosté: Mgr. Petr Hanych, tajemník, Ing. Jaroslav Koutník, interní auditor, Michal Smarda, starosta
Ing. František Laštovička, jednatel TS služby s.r.o.

Program jednání:
I. Zahájení, prezence a schválení programu jednáni
2. Seznámeni s výsledky kontroly gramů a příspěvků ‚ které byly poskytnuty jednotkám SDH- SDH Hlinné
3. Kontrola společnosti města- TS služby s.r.o
4. Školní sportovní klub
5. Různé
6. Závěr

Bod 1.
Kontrolní výbor schvaluje zápis zjednání konaného dne 6.5.2015
Hlasování: PRO:8 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN:

Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchtová v 15:O3hod. Přítomné seznámila
s navrženým programem jednání a požádala o případné doplnění navržených bodů jednání. Clenové
kontrolního výboru hlasovali o navrženém programu.
Hlasování: PRO: 8 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN:

Bod 2.
Členové kontrolního výboru předložili zápis z kontroly grantü a příspěvků, které byLy poskytnuty
jednotkám SDH- konkrétně SDH Hlinné. Členové kontrolního výboru neměli připomínky.
Hlasování: PRO; S PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN;

Bod 3.
K tomuto bodu byl přizván Ing. František Laštovička, jednatel TS služeb s.r.o.
Členové kontrolního výboru se dotazovali na způsob hospodaření a budoucnost lomu.
Ing. Laštovička objasnil plánované rozšíření lomu, ke kterému nakonec nedošlo kvůli majetkovým
poměrům. Do konce záři bude podruhé požádáno o zahloubení na Báňském úřadu s tím, že do konce
roku by mohla být věc dořešena. Z tohoto důvodu nebyla možnost pobýt větši zakázky na dodávky
materiálu.
Dále byl jednatel dotazován na projekt Překladiště komunálního odpadu do konce roku musí být
realizován nákup vybavení, stavební část by měla být realizována v části recyklačního dvora s tím, že
se využijí prostory KP group. Do konce září podána žádost o možnost stavby. Na návrh pana Kučery
žádá Fin. výbor o předložení finanční analýzy k tomuto záměru. -

Hlasování; FRO:8 PROTI; NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN:

Bod 4.
Až po závěrečném projednání a vyjádření rady města a po vyjádření interního auditora, se kontrolní
výbor vyjádří k problému Skolního sportovního klubu. Clenům kontrolního výboru budou zaslány
veškeré materiály k této problematice projednané radou města.

Bod 5.
Věra Buchtová, předsedkyně kontrolního výboru předložila stížnost adresovanou kontrolnímu výboru
ohledně činnosti TS služeb s.r.o., která byla doručena na radnici těsně před jednáním výboru.



Kontrolní výbor se tímto podnětem bude zabývat a pokračovat v dalších krocích po vyjádření pana
jednatele Františka Laštovičky - vyjádření od jednatele žádá kontrolní výbor do středy 16.9.2015
k rukám předsedkyně KV, včetně vyjádření k ukončení pracovního poměru stěžovatele.
Hlasování: PRO: 8 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN: O

Bod.6
Kontrolní výbor žádá dodat přehled investičních akcí roku 2015 do příštího jednání, aby mohlo dojít
k rozdělení kontroly jednotlivých akcí mezi členy kontrolního výboru.
Hlasování: PRO: 8 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN: O

Michal Šmarda, starosta města informoval členy kontrolního výboru o proběhlých investičních akcí.
Hlavním tématem diskuze byla stavba Městských lázní a důvody, které vedly k posunuti terminu
otevírání lázní. Dále pan starosta informoval o záměru stavby cyklostezky k areálu Medin zahrnující i
posunutí plotu společnosti Medin.

Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová stanovila datum příštího jednání na 21. října 2015
v I5.00hod.

Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová ukončila jednání v 16:28 hodin.
Zapsala: Aneta Linková

-Ý

Věra Buchtová
předsedkyně kontrolního výboru



Zápis
z 6. jednání Kontrolního výboru ZM Nového Města na Moravě

konaného dne 21.10.2015
Přítomni: Věra Buchtová, předsedkyně výboru.
Jiří Řezáč, Marek Kučera, Simona Rausová, Vlastimil Lukeš, Luděk Sečanský
Omluveni: Jan Králíček, Martin Junek
Hosté: Mgr. Petr Hanych, tajemník, Ing. Jaroslav Koutník, interní auditor, Stanislav
Marek, místostarosta města

Program jednání;
1. Zahájeni, prezence a schválení programu jednání
2. Zadání kontroly investičních akcí města
3. Projednání maiedůlu ke stižnosti paiw
4. Různé
5. Závěr

Bod 1.
O Kontrolní výbor schvaluje zápis zjednání konaného dne 9.9.2015

Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN:2

Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchtová v 15:07 hod. Přítomné
seznámila s navrženým programem jednání a požádala o případné doplnění navržených bodů jednání.
Členové kontrolního výboru hlasovali o navrženém programu.
Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN:2

Bod 2.
Předsedkyně kontrolního výboru zadala kontrolu investičních akcí města:

Investiční akce/ oprava - Kárníkova- oprava chodníku
Kontrolní skupina - paní Rausová, pan Sečanský, pan Junek

Investiční akcd oprava - Pohledec- oprava místní komunikace u MŠ a R haslčárně.
Kontrolní skupina - pan Kučera, pan Lukeš, pan Rezáč

Bod 3.
Kontrolní výbor požaduje předložit data z OPS vozidel TS služby s.r.o. s tím, že tento výpis bude
obsahovat jízdy nákladních automobilů Tatra 815 a Renault Midlum( obě dvě vozidla) za období roku
201 5( pracovní dny v době od 14:OQhod. do 24:00 hod., So+Ne —záznamy za celý den)
Hlasování: PRO:6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN:2

Kontrolní skupina paní Buchtová a pan Sečanský spolu s interním auditorem panem Ing. Koutníkem
provede místní šetřeni, aby prověřili, jakým zpCisobem byl prodej nafty z mobilní nádrže ukončen a
V jakém stavu se tato nádrž nachází.
Členové kontrolního výboru se dohodli na odpovědi Tata odpověď bude zaslaná
Členům KV na vědomí.
Hlasování: PRO:6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: 2

Bod 4.
Předsedkyně kontrolního výboru obdržela závěrečnou zprávu k činnosti školního sportovního klubu od
interního auditora. Tato zpráva bude zaslaná všem členúm KV. Kontrolní výbor tuto záležiwsc
projedná až po projednání problematiky radou města.



Bod 5.
Kontrolní výbor Žád5 jednatele Ing. Františka Laštovičku, aby se dostavil na další jednání KV a podal
vysvětlení k analýze překladiště komunálního odpadu.
Hlasování; PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN: 2

Bod. 6
Tajemník informoval členy KV za účelem stanovení dalšího postupu, že na zastupitelstvo města bude
předložena stížnost ia osadní výbor Olešná..

Předsedkyně kontrolního výboni Věra Buchtová stanovila datum příštího jednání na IB. listopadu
2015 v 15.00hnd.

Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová ukončila jednání v 15:55 hodin.
Zapsala: Aneta Linková

‚ ‚

Věra Buchtová
předsedkyně kontrolníbo výboru

O



Zápis
z 7. jednání Kontrolního výboru ZM Nového Města na Moravě

konaného dne 18.11.2015
Přítomni: Věra Buchtová, předsedkyně výboru,
Jiří Rezáč, Marek Kučera, Simona Rausová, Vlastimil Lukeš, Luděk Sečanský,Jan Králíček, Martin
Junek
Hosté: Mgr. Petr Hanych, tajemník, Ing. Jaroslav Koutník, interní auditor, Michal Smarda, starosta
města, Ing. František Laštovička, jednatel TS služby s.r.o.
Program jednání:

I. Zahájcní, prezencc ti schválcn( programu jcdndn(
2. Kontrola invcstiČnfch akcí města
3. Školní sportovní klub
4. Průběh kontroly TS služby s.r.o.
5. Rúind
6. Závěr

Bod 1.
Kontrolní výbor schvaluje zápis zjednání konaného dne 21.10.2015
Hlasování: PRO: 8 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN:

Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchtová v 15:05 hod. Přítomné
seznámila s navrženým programem jednání a požádala o případné doplnění navržených bodů jednání.
Členové kontrolního výboru hlasovali o navrženém programu.
Hlasování: PRO: 8 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN:

Bod 2.
Kontrolní skupiny předložily zprávy z kontrol investičních akcí města:

a) Investiční akce! oprava - Kárníkova- oprava chodníku
Kontrolní skupina - paní Rausová, pan Scčanský, pan Junek
Kontrolní skupina konstatovala, že nebyly zjištěny nedostatky.
b) Investiční akce! oprava - Pohledec- oprava místní komunikace u MS a k hasičárně
Kontrolní skupina - pan Kučera, pan Lukeš, pan Řezáč
Kontrolní skupina konstatovala, že nebyly zjištěny nedostatky.

Hlasování: PRO: 8 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN:

Bod 3.
Kontrolní výbor vzal na vědomí přijaté usnesení Rady města Nového Města na Moravě ČLslo
391161R1ÝV2015 Skolní sportovní klub - kontrola použití Iinančních prostředků poskytnutých
zřizovatelem.
L Rada města bere na vědomí
prověření podnětu z pozice zřizovatele prostřednictvím inteniOzo auditu o použitíJinančních
prostředků poskytnutých jako příspěvek na činnost Školnúnu sportovnímu klubu fL Základní
školy Nové Město na Moravě v rámci úkonů předcházejích kontrole s tím, že iiebyl shledá,:
důvod pro zahájení kontroly ve smyslu Kontrolního řádit.
1!. Rada města „kládá
odboru finančn hnu zapracovat do návrhu rozpočtu pro rok 2016 závazné ukazatele na postžir!
příspěvku ‚trčeného na činnost školního sportovního klubu !LZŠ Nové Město na Moravě.
Pan Ing. Koutník, interní auditor informova] členy kontrolního výboru, Jak bylo postupováno při
tvorbě závazných ukazatelů.
Předsedkyně kontrolního výboru navrhla uzavřít problematiku školního sportovního klubu s tím, že
působení ve Školním sportovním klubu bylo prověřeno a nejsou k němu připomínky.



ZDRŽEL SE:Hlasování: PRO: 8 PROTI: NEHLASOVAL: OMLUVEN:

Bod 4.
Předsedkyně kontrolního výboru ‘ rámci toho bodu informovala o místním šetření, které
proběhlo na TS Službách s.r.o.
Kontrolní skupina paní Buchtová a pan Seěanský spolu s interním auditorem panem Ing. Koutníkem
provedli místní šetření na TS službách s.r.o. a s tím spojenou kontrolu v lomu. Kontrolní skupina
prověřila existenci a využívání mobilní nádrže na naftu, a konstatovala, že tato nádrž není používaná.
Vzhledem k nejastnostem oprávnění dalšího prodeje nafty jiným osobám, byl tento způsob prodeje
ukončen. Pan Martin Junek poznamenal, že některé jízdy vozidel TS služby s.r.o. mají pouze jeden
záznam GPS. Kontrolní výbor v této souvislosti žádá MW NMNM aTS služby s.r.o. o spárování jízd
a vážních lístků za vybraný měsíc 06/20 15. Starosta města informoval kontrolní výbor o plánovaném
zveřejňování dat OPS vozidel z hospodářství města na webových stránkách města.

Analýza překladiště komunálního odpadu
- k tomuto bodu byl přizván jednatel TS Služeb s.r.o. pan Ing. František Laštovička.
Kontrolní výbor vzal na vědomí informace jednatele včetně vysvětlení jednatele, že analýza
obsahovala údaje před podáním žádosti o dotaci.

Hlasování: PRO: S PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN:

Bod.5
a) Starosta města informoval členy kontrolního výboru o otevření Městských lázní a o konečných
částkách, které byly za stavbu vynaloženy. Dále pak informoval o zájmu města o zapojení do spolku
„Otevřená města“ a o výhodách tohoto členství.

b) Kontrolnímu výboru byla, v návaznosti jeho pověření zastupitelstvem města na jeho 3. zasedání dne
23.3.2015 pod usnesením č. 24/3/ZM/20 15, předložena stížnost na činnost
osadního výboru v místní části Olešná (Č.j. MUNMNMJ35647/20l5) a pronájem Časti pozemku
města. Clenové kontrolního výboru se zajímali, zda-li vypsání majetkové dispozice proběhlo v souladu
se zákonem o obcích. Mgr. Petr Hanych, tajemník potvrdil, že majetková dispozice byla v souladu se
zákonem o obcích zveřejněna v termínech od 23.1.2015 do 10.2.2015 a následně bylo v souladu se
zákonem o obcích na schůzi rady města č. 5 dne 9.3.2015 schváleno usnesením č. 23/05/RM/2015
uzavření nájemní smlouvy na pronájem příslušné nemovitosti.
Kontrolní výbor vzal na vědomí stížnost a podané informace o uzavření nájemní smlouvy s tím, že
nedošlo k porušení zákona o obcích. S ohledem na skutečnost, že Osadní výbor místní části Olešná je
pouze iniciativním orgánem zastupitelstva města doporučuje zastupitelstvu města vzít stížnost na
vědomí. Vyhodnocení a kontrola dodržování povinností vyplývajících z uzavření nájemní smlouvy je
pak záležitostí odboru investic a správy majetku města úřadu jako příslušného odboru, případně rady
města jako orgánu vjehož pravomoci je podle zákona o obcích uzavírání nájemních smluv.

Hlasování: PRO: 8 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN:

Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová statiovila datum příštího jednání na 16. prosince 2015
v l5.00hod.

Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová ukončila jednání v 16:32 hodin.
Zapsala: Aneta Linková

J
Věra Buchtová

lkynč kontrolního výboru1



Zápis
z 8. jednání Kontrolního výboru ZM Nového Města na Moravě

konaného dne 16.12.2015
Přítomni: Věra Buchtová, předsedkyně výboru,
Jiří Rezáč, Simona Rausová, Vlastimil Lukeš, Luděk Sečanský, Martin Junek
Omluveni: Jan Králíček, Marek Kučera
Hosté: Mgr. Petr Hanych, tajemník, Ing. Jaroslav Koutník, interní auditor, Stanislav Marek,
místostarosta města

Program jednání:
I. Zahájeni, prezence a schvúlcní programu jcdnáni
2. Kontrola příspěvkových Drganizací
3. Kontrola právních předpisů
4. Průběh kontroly TS služby s.r.o.
5. Různd
6. Závěr

Jednáni zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchtová v 15:05 hod. Přítomné
seznámila s navrženým programem jednání a požádala o případné doplnění navržených bodů jednání.
Členové kontrolního výboru hlasovali o navrženém programu.
Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN:

Bod 1.
Kontrolní výbor schvaluje zápis zjednání konaného dne 18.11.2015
Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN:

Na žádost pana Sečanského o doplnění zápisu ze dne 26.11.2015 předložila předsedkyně KV
návrh usnesení a nechala o něm hlasovat:
Kontrolní výbor na svém zasedání dne 9.9.20 15 požádal jednatele TS služby o předložení ekonomické
analýzy provozu překladiště komunálního odpadu. Místo toho nám byl předložen dokument plný
nepřesných, nepravdivých, nebo zcela chybějících čísel, které zcela zkreslují předpokládaný výsledek
hospodaření překladiště a to tak, že místo očekávaného malého kladného výsledku hrozí podstatně
větší ztráta hospodaření překladiště. Lídám proto o předložení průběžného výsledku hospodaření
překladiště včetně hospodaření střediska svozu komunálního odpadu k 30. 6. 2016 a to v termínu do
3 1.7.2016.
Hlasování: PRO: 1 PROTI:5 NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN:

Vzhledem k tornu, že předchozí návrh nebyl přijat, nechala předsedkyně kontrolního výboru
hlasovat o upraveném návrhu usnesení:
Kontrolní výbor žádá o předložení průběžného výsledku hospodaření překladiště včetně hospodaření
střediska svozu komunálního odpadu k 30. 6. 2016 a iov termínu do 31.7.2016.
Hlasování: PRO: 4 PROTLi NEHLASOVAL:1 ZDRZEL SE: OMLUVEN:

Bod 2.
Předsedkyně kontrolního výboru zadala dne 11.12.2015 kontrolu příspěvkové organizace, a to
Mateřské školy Drobného- vybudování zážitkové zahrady a určila kontrolní skupinu- Rausovái
Kučera. Paní Rausová konstatovala, že nebyly zjištěny žádne nedostatky. Kontrolní protokol bude
doplněn na dalším jednáni kontrolního výboru.
Hlasování: PRO: 6 PROTI; NEHLASOVAL: ZDRZEL SE; OMLUVEN:

Bod 3.
Předsedkyně kontrolního výboru zadala dne 11.12.2015 kontrolu právních předpisů města, a to —

Vyhlášku města číslo 1)2014 Nařízení města Nového Města na Moravě o zpoplatnění parkování a
určila kontrolní skupinu- Juneki Lukeš. Pan Junek konstatoval, že nebyly zjištěny žádne nedostatky.



Pan Lukeš požádal o doplnění informací k uloženým sankcím v návaznosti na tuto vyhlášku. Tyto
informace doplní velitel Městské policie do příštího kontrolního výboru
Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN:

Bod.4
Kontrolní výbor uzavřel kontrolu TS služeb s.r.o. ve vztahu na obdrženou stížnost s tím, že do přístího
kontrolního výboru bude předložen protokol o provedené kontrole a v této návaznosti bude odeslána
odpověď na stížnost
Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN:

Bod 5.
Stanislav Marek, místostarosta města informoval členy kontrolního výboru o způsobu vyřízení
stižnosti

Bod 6.
Stanislav Marek, místostarosta města informoval členy o podané petici “ANO umělé horolezecké stěně
v plánované sportovní hale v Novém Městě na Moravě!‘ta o možnostech řešení této situace. Dále členy
informoval o průběhu aukce budovy VZP.

Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová stanovila datum příštího jednání na 27. ledna 2016
v 15.00hod.

Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová ukončila jednání v 16:32 hodin.
Zapsala: Aneta Linková

KJ
Věra Buchtová

předsedkyně kontrolního výboru



Zápis
z 9. jednání Kontrolního výboru ZM Nového Města na Moravě

konaného dne 27.1.2016
Přítomni: Věra Buchtová, předsedkyně výboru,
Jiří RezúČ, Simona Rausová, Vlastimil Lukeš, Jan Králíček, Marek Kučera
Omluveni: Luděk Sečanský, Martin Junek
Hosté: Mgr. Petr Manych, tajemník, Ing. Jaroslav Koutník, interní auditor, Stanislav Marek,
místostarosta města

Program jednání:
1. Zahájení. prezence a schváleni prouramu jednání
2. Závěr knniroly TS služby s.r.o. ve vzlahu na slížnosl pana a návrh odpovědi
3. Návrh plánu práce konLrolnibo výboru na období 2016- 09! 2018
4. Různé
5. Závěr

Bod 1.
Kontrolní výbor schvaluje zápis zjednání konaného dne 16.12.2015
Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN:
schváleno

Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchtová v 15:03 hod. Přítomné
seznámilas navrženým programem jednání a požádala o případné doplnění navržených bodů jednání.

Kontrolní výbor schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN:
schváleno

Bod 2.
Kontrolní výbor schvaluje uzavření kontroly společnosti TS služby s.r.o. ve vztahu na stížnost
čj. 33849/2015s tím, že nebyly zjištěny nedostatky a zároveň schvaluje předložený návrh
odpovědi -.

Kontrolní výbor zároveň předložil protokol o provedené kontrole TS služeb s.r.o.

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

Bod 3.
Kontrolní výbor schvaluje Návrh plánu práce kontrolního výboru na období 2016- 09/ 2018
Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN:
schváleno

Bod 4.
Kontrolní výbor bere na vědomí informace velitele městské policie Jiřího Hradila o uložených
sankcích za porušení nařízení města Č. 112014 (nezaplacení za parkování) za rok 2015.

Celkem bylo zjištěno 84 případu porušení tohoto nařízení, za které byly uloženy blokové pokuty ve výši
7.000,-Kč.

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



Bod 5.
Stanislav Marek, místostarosta města informoval členy kontrolního výboru o plánovaném
semináři zastupitelstva města, kde by zastupitelstvo města měla projednat nákup budovy VZP,
projekt Sportovní haly a zbudování lezecké stěny, vývoj územního plánu města.

Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová stanovila datum příštího jednání na 2. března 2016
v 15.00hod.

Předsedkyně kontrolního výbom Věra Buchtová ukončila jednání v 15:32 hodin.
Zapsala: Aneta Linková

Věra Buchtová
předsedkyně kontrolního výboru



Zápis
10 jednání Kontrolního výboru ZM Nového Města na Moravě

konaného dne 23.3.2016
Přítomni: Věra Buchtová, předsedkyně výboru,
Simona Rausová, Vlastimil Lukeš, Marek Kučera, Luděk Sečanský( 15:04), Martin Junek
Omluveni: Jiří Rezáč, Jan Králíček
Hosté: Mgr. Petr Hanych, tajemník, Michal Smarda, starosta města, Stanislav Marek, místostarosta
města

Program jednání:
I. Zahi$jení. prezence a scbvélení programu jcdnäní
2. Záh5jení kontroly (Č. 1/2016) plněni usnesení Zastupitelstva města Nového Města na Moravě za rok 2015
3. Různé
4. Závěr

Bodl.
Kontrolní výbor schvaluje zápis zjednání konaného dne 27.1.2016
Hlasování: PRO: 5 PROTl: NEHLASOVAL:! ZDRZEL SE: OMLUVEN: 2
schváleno

Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchtová vlS:00 hod. Přítomné seznámila
s navrženým programem jednání a požádala o případné doplnění navržených bodů jednání.

Kontrolní výbor schvaluje navržený program jednání. -

Hlasování: PRO: 5 PROTI: NEHLASOVAL: 1 ZDRZEL SE: OMLUVEN: 2
schváleno

Bod 2.
Předsedkyně kontrolního výboru vyzvala členy kontrolního výboru, aby si ze zaslaného přehledu
usnesení ZM za rok 2015 vybrali konkrétní usnesení ke kontrole s tím, že plnění usnesení jim
bude následně zasláno.

Kontrolní skupina:
Junek: 9/3/ZNV2OI5 Zádost pobočného spolku OREL jednota Nové Město na Moravě
Rausová: 6/6/ZW2O1S Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě
Kučera, Seěanský: 31/41ZW2015 Záměr provozování restaurace v Kulturním domě v Novém Městě
na Moravě
Rezáč, Králíček: 19/7/ZNV2O15 Zvýšení základního kapitálu Novoměstské teplárenské a.s.,
Lukeš: 1815/ZNV2OIS Dispozice s majetkem-odprodej části p.č. 3086/13 v k.ú. NMNM (u Sb
Buchtová: 3114/ZMI2O1S Smlouva zakládající právo provést stavbu pro “Zásobník sněhu Sportovního
klubu lyžování“

1O/4/ZMJ2O1S Zádost o dotaci na zbudování nástupního místa sportovních tras ve Vysočina
Aréna (Sportovní klub Nové Město na Moravě)

Kontrolní výhor schvaluje zahájení kontroly Č. 112016 -

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

Bod 3.
Michal Šmarda, starosta města a Stanislav Marek, místostarosta města informovali členy kontrolního
výboru 0:

— dispozici města v lokalitě zahradnictví
— podáni žádosti o dotaci na stavbu Komunitního domu seniorů
— dodatek k Územnímu plánu schvalený radou města



— p1ánovaié rekonstrukci střechy Horáckého muzea a možnosti získání dotace
— proběhlé kolaudaci Městských lázní a odstraňování vad stavby
— znovuvypsání veřejné zakázky na stavbu spojovacího krčku z důvodu vysoutěžené ceny
— proběhlé aukci budovy kina
— průběhu nákupu budovy VZP
— probíhající anketě ohledně horolezecké stěny
— řešení infrastruktury a dopravní situace v lokalitě Brožkův kopec
— řešení zápachu z Čističky odpadních vod v Petrovicích

Bod 4.

Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová stanovila datum příštího jednání na 20.4.2016 od
15:45 hodin
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchlová ukončila jednání v 16:51 hodin.
Zapsala: Aneta Linková

Věra Buchtová
předsedkyně kontrolního výboni



Zápis
11 . jednání Kontrolního výboru ZM Nového Města na Moravě

konaného dne 20.4.2016
Přítomni: Věra Buchtová, předsedkyně výboru,
Vlastimil Lukeš, Marek Kučera, Martin Junek, Jiří Řežáč
Omluveni: Jan Králíček, Simona Rausová, Luděk Sečanský
Hosté: Mgr. Petr Hanych, tajemník, Michal Smarda, starosta města

Program jednání:
I. Zahájeni. prczencc a schválení programu jednáni
2. Průběh konLroly Číslo 112016
3. Různč
4. Závěr

Bod 1.
Kontrolní výbor schvaluje zápis zjednání konaného dne 23.3.2016
Hlasování: PRO: 5 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN: 2
schváleno

Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchtová v 15:48 hod. Přítomné
seznámilas navrženým programem jednání a požádala o případné doplnění navržených bodů jednání.

Kontrolní výbor schvaluje navržený program jednání.
Hlasováni: PRO: 5 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN: 2
schváleno

Bod 2.
Předsedkyně kontrolního výboru požádala členy kontrolních skupin, aby informovali o průběhu
kontroly č.1/2016, případně aby předložili zápisy z provedených kontrol.

Kontrolní výbor bere na vědomí průběh kontroly Č. 1/2016 s tím, že zápisy z kontroly budou
předloženy na dalším jednání kontrolního výboru.

Bod 3.
V rámci toho bodu Michal Smarda, starosta města informoval členy kontrolního výboru o
následujících aktualitách:

— město získalo dotaci na výstavbu Komunitního domu pro seniory
— ukončení ankety o stavbě lezecké stěny ve sportovní hale a výsledcích
— probíhá audit společnosti Satt, kde je město vlastníkem akcii
— proběhl audit úřadu s tím, že nebyly zjištěn závažné nedostatky
— plánování akce MS horských kol
— hospodaření bazénu
— správa lesú TS služby s.r.o.

Bod 4.
Předsedkyně kontrolního výboru navrhla, aby se jednání svolávalo po šesti týdnech
Předsedkyně kontrolního vvbom Věra Buchtová stanovila datum příštího jednání na 1.6.20 16 od 15:45
hodin.

Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová ukončila jednání v 16:35 hodin. 2‘ /
Zapsala: Aneta Linková

Věra Buchtová
předsedkyně kontrolního výboru



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

konaného dne 1.6.2016
Přítomni: Věra Buchtová, předsedkyně výboru,
Marek Kučera, Martin Junek, Jiří Režáč, Jan Králíček, Simona Rausová,
Omluveni: Luděk Sečanský, Vlastimil Lukeš
Hosté: Mgr. Petr Hanych, tajemník, Stanislav Marek, místostarosta města

Program jednání:

I - Zahájení, prezence a schválení programu jednáni
2. UIzončení nntroIy číslo 1/2016
3. Různé
4. ZávĚr

Bod 1.
Kontrolní výbor schvaluje zápis zjednání konaného dne 20.4.2016
Hlasování; PRO:5 PROTI: NEHLASOVAL: I ZDRZEL SE; OMLUVEN: 2

schváleno

Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchtová v I 6:48hod. Přítomné seznámila
s navrženým programem jednání a požádala o případné doplnění navržených bodů jednání.

Kontrolní výbor schvaluje navržený program jednání, s tím že do programu bude dopnčn bod
Zahájení kontroly č.2/2016 - kontrola společnosti Novoměstské služby s.r.o. a a zahájení kontroly
Č. zahájení kontroly č.3/2016 . kontrola investiční akce stavba Mčstských lázní

1. Zahájení, prezence a schválení programu jednání
L Ukončení kontroly číslo 1/2016
3. Zahájení koniroly Č. 2)2016,3/2016
4. Různé
5. uivčr

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

schváleno

Bod 2.
Předsedkyně kontrolního výboru požádala členy kontrolních skupin, aby informovali o závěru kontroly
č.l/2016, včetně doložení zápisů o kontrole.

Kontrolní výbor schvaluje uzavření kontroly Č. 1)2016 s tím, že nebyly zjištčny nedostatky v
jednotlivých kontrolách.

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

schváleno

Bod 3.
Předsedkyně kontrolního výboru určila kontrolní skupiny
* kontrola č. 2/2016- kontrola společnosti Novoměstské služby s.r.o. - pan Junek, paní Rausová, pan
Kučera



* kontrola č, 3/20 16- kontrola investiční akce stavba Městských lázní — pan Junek, pan Králíček, pan
Rezáč
Kontrolní výbor schvaluje zahájení kontroly Č. 212016 — kontrola společnosti Novoměstské
služby ( kontrolní skupina Junek, Rausová, Kučera) a kontrola č. 3/ 2016 — kontrola investiční
akce stavba Městských lázní (Junek, Králíček, Rezúč)

Hlasováni: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: 2

Bod 4.
V rámci tohoto bodu informoval Stanislav Marek, místostarosta města členy kontrolního výboru o
následujících akcualkách:
- v radě města schválen rozpočtový výhled včetně strategických projektů, které rada města bude
doporučovat zastupitelstvu města,
- byla schválena dotace Rokytno — kanalizace, o kterou žádal svazek
- rada města schválila účetní závěrky příspěvkových organizací bez výhrad
- hospodaření K clubu
- probíhají jednání ohledně lokality zahradnictví
- navýšení rozpočtu na projekt sportovní haly
- město získalo dotaci na opravu střechy na muzeu a zároveň již probíhají práce bourání v depozitáři

Bod 5.

Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová stanovila datum příštího jednání na 24.8.2016 od
15:45 hodin

Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová ukončilajednání v 16:1 2hodin.
Zapsala: Aneta Linková

Ý,

Věra Buchtová
předsedkyně kontrolního výboru



Zápis
z 13 . jednání Kontrolního výboru ZM Nového Města na Moravě

konaného dne 24.8.2016

Přítomni: Věra Buchtová, Jiří Řezáč, Vlastimil Lukeš
Hosté: Michal Šmarda, Stanislav Marek, Mgr. Petr Hanych, Ing. Jaroslav Koutník, Ing.
František Laštovička
Omluveni: Luděk Sečanský, Marek Kučera, Simona Rausová, Martin Junek, Jan Králíček.

Jednáiií zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchtová v.15:45hod. Vzhledem k Lomu,
že nebyl přítomen dostatečný počet členů kontrolního výboru, stanovila předsedkyně výboru nový
termín jednání a iona 7.9.20 16 od 15:45 hodin.

Starosta města a místostarosta města informovali přítomné o aktuálním dění ve městě —

výstavba Kodusu, trend hospodaření Městských lázní a Kclubu, záměr nákupu areálu od Agro
Měřín, stěhování ZUS, výstavba infrastruktury v lokalitě zahradnictví a na Brožkově kopci ze
strany soukromých investorů.

Zapsala Aneta Linková

W
Věra Buchtová

předsedkyně kontrolního výboru



Zápis
14 . jednání Kontrolního výboru ZM Nového Města na Moravě

konaného dne 7.9.2016
Přítomni: Věra Buchtová, Jiří Řezáč, Vlastimil Lukeš, Luděk Sečanský, Marek Kučera, Simona
Rausová, Jan Králíček
Hosté: Stanislav Marek, Mgr. Petr Hanych, Ing. Jaroslav Koutník, Ing. František Laštovička
Omluveni: Martin Junek

Bod 1.
Kontrolní výbor schvaluje zápis zjednání konaného dne 24.8.2016
Hlasování: PRO: 7 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN:
schváleno

Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchlowí v J 5:46 hod. Přítomné
seznámilas navrženým programem jednání a požádala o případné doplnění navržených bodú jednání.

Kontrolní výbor schvaluje navržený program jednáni

I. Zahájeid, prezence a schválení programu jednáni
2. Ukončeni kontroly společnosti TS služby sto. z roku 2015 (přizván jednatel Ing. František Laštovička)
3. Průběh kontroly Č. 2/2016 ač. 3(20)6
4. Různi$- namátková kontrola mobilní nádrže TS služby s.r.o. ‘1/2016
5. Závěr

Hlasování PRO: 7 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN:
schváleno

Bod 2.
V návaznosti na bod různé- namátková kontrola mobilní nádrže TS s.r.o. a přítomnost pana jednatele
spojila Věra Buchtová, předsedkyně kontrolního výboru diskuzi k těmto bodům.
František Laštovička uvedl, že v podkladech nejsou zavedeny odpisy, které činí zhruba 17 Lis. Kč.
Dále jednatel informoval o VR k likvidaci odpadu a o plnění dotace k překladišti. Zároveň informoval
o přerušení činnosti překladiště a o dočasném přesunuti do Zďáni nad Sázavou. Pan Sečanský požádal
o vysvětlení jednotlivých položek i podkladu.

Kontrolní výbor schvaluje ukončení (na základě předloženého „ Vyhodnocení provozu
překladiště“ jednatelem Ing. Laštovičkou )kontroly společnosti TS služby s.r.o. zahájené v roce
2015.
Hlasování: PRO: 7 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN:
schváleno

Bod 3.
Předsedkyně kontrolního výboru požádala členy konlwlních skupin aby infomovaIi o průběhu kontrol
Č. 2/2016 a 312016

Kontrolní výbor bere na vědomí průběh kontrol č. 2/2016 a 3/2016
Hlasování: PRO: 7 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN:
schváleno

Bod 4.
Namátková kontrola mobilní nádrže TS služby s.r.o.
Kontrolní výbor schvaluje Zápis o provedení namátkové kontroly mobilní nádrže TS služby
s.r.o. s označením číslo 4/2016 s tím, že nebyly zjistěny nedostatky
Hlasování: PRO: 7 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN:
schváleno



Bod 5.
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová stanovila datum příštího jednání na 19.10.2016 od
15:45 hodin
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová ukončila jednání v l6:14 hodin.
Zapsala: Aneta Linková

Věra Buchtová
předsedkyně kontrolního výboru



Zápis
z 15 . jednání Kontrolního výboru ZM Nového Města na Moravě

konaného dne 19.10.2016
Přítomni: Věra Buchtová1 Jiří Řezáč, Vlastimil Lukeš, Martin Junek, Marek Kučera, Simona
Rausová, Jan Králíček
Hosté: Mgr. Petr Hanych
Omluveni: Luděk Sečanský

Bod 1.
Kontrolní výhor schvaluje úpis zjednání konaného dne 7.9.2016
Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: I ZDRZEL SE: OMLUVEN: I
schváleno

Jednaní zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchiová v 15:45 hod. Přiiomné
seznámilas navrženým programem jednání a požádala o případné doplnění navržených bodů jednání.

Kontrolní výbor schvaluje navržený program jednáni

I. Zahájení, prezence a schváleni programu jcdnáni
2. Ukončeni kontroly Č. 212016 ač. 312016
3. Riiznď
4. Z6vr

Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: J ZDRŽEL SE: OMLUVEN: 1
schváleno

Bod 2.

Kontrolní výbor schvaluje ukončení kontroly č 2/2016 s tím, že nebyly zjištěny nedostatky.

Hlasováni: PRO; 7 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: I
schváleno

Informace o průběhu kontroly — doposud zjištěné nedostatky:

Q * nerovnosti na podlaze v hale u vstupu
‚P štuky- 50% štuků nekvalitně provedených — např. viditelnost perlinky
* ventilace kondenzuje na terase- stopy poškození betonu
* reklamace audio systému
* spáry dlažeb v bazénové části — ostré hrany
* zábradlí — řešeno obroušením a novým nátěrem ( nevhodně použity materiály — měla být volena
ne rc Z
* přepadová jímka — vlhká stěna a opadávání omítky
* popraskané přechody sádrokartonových podhledů
* nerez, prvky — kabinky — rezavé kováni
* klimatizace v posilovně je slabá a nestíhá dostatečně chladit

Kontrolnímu výboru bude předložen seznam reklamačních závad na městské lázně z materiálů pro
zastupitelstvo 5/l 2/ZM.

Kontrolní výbor bere na vědomí průběh kontroly Č 3/2016 s tím, že dalším členem kontrolní
skupiny bude pan Marek Kučera.

Hlasování: PRO: 7 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: 1
schváleno



Bod 3.
Tajemník informoval o organizační změně úřadu — rozdělení odboru 181%, o plánovaném
zastupitelstvu města kvůli investiční akci dostavby na I.Z8 a dalších bodech projednaných na
jednání rady města.

Bod 4.
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová stanovila datum příštího jednání na 30.11.2016 Od
15:45 hodin.
Předsedkyně kontrolního výboru Věra BuchLová ukončila jednání v 16:17 hodin. 7
Zapsala: Aneta Linková

Vera Buchtová
předsedkyně kontrolního výboru

O

O



Zápis
z 16 . jednání Kontrolního výboru ZM Nového Města na Moravě

konaného dne 30.11.2016
Přítomni: Věra Buchtová, Jiří Řezáč, Vlastimil Lukeš, Martin Junek, Marek Kučera, Simona
Rausová, Luděk Sečanský
Hosté: Michal Smarda, Ing. Jaroslav Koutník
Omluveni: Jan Králíček

Bod 1.
Kontrolní výbor schvaluje zápis zjednání konaného dne 19.10.2016
Wasování: PRO: 7 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN:
schváleno

Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchtová v 16:45 hod. Přítomné
seznámilas navrženým programem jednání a požádala o případné doplnění navržených bodů jednání.

Kontrolní výbor schvaluje navržený program jednání

Program jednáni:
I. Zahájeni, prezence a schváleni programu jednáni
2. Různi!
3. Ukončeni knnrnly Č. 3/2016
4. Závěr

Hlasování: PRO: 6 PROTL: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN:
schváleno

Bod 2.
V rámci bodu různé starosta města informovat členy kontrolního výboru

‘ změna organizační struktury MW - rozdělení odboru ISM.
‘ schválení rozpočtu zastupitelstvem města
• důležitá investice města - rekonstrukce VZP ajejí přestavba.
• schválení nákupu pozemků Agra Měřín zastupitelstvem města,
• problematika lomu — kontrolní výbor bude na svém lednovém jednání informován o

hospodaření lomu za rok 2016 — přizván Ing. František Laštovička
• využití dotačních titulů na obě základní školy

Bod 3.
Kontrolní výbor schvaluje ukončení kontroly Č 3/2016 Kontrola investiční akce stavby
Městských lázní s tím, že v příštím roce bude zahájena následná kontrola. Protokol o kontrole
bude doplněn do 5.12.2016.

V návaznosti na doporučení z kontroly Číslo 1/2016 (kontrolní skupina pan Kučera a pan
Sečanský) provést kontrolu hospodaření po roce provozování Kclubu, bude na únorové jednání
výboru přizván pan ředitel Daniel Simek s předběžným výsledkem hospodaření za rok 2016.

Hlasování: PRO:? PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN:
schváleno



Bod 4.
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová stanovila datum příštího jednání na 25.1.2017 od
15:45 hodin. ‚
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová ukončila jednání v 16:34. hodin. r:6z /
Zapsala: Aneta Linková

Věra Buchtová
předsedkyně kontrolního výboru



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

konaného dne 25.01.2017
Přít?mni: 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:
Í. Zahájeni, prezence a schválení programu jednání
2. Hospodařeni lomu za rok 2016
3. Příprava kontroly Č. 1/2017
4. Různd
5. Závěr

Bod 1.
Kontrolní výbor schvaluje zápis zjednání konaného dne 30.11.2017

Hlasování: PRO: 6 PROTI; NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN; 2
schválenof ncchválcno

Jednání zahájila předsedkyně kontrolního výboru paní Věra Buchtová v I 5:45 hod. Přítomné
seznámila s navrženým programem jednání a požádala o případné doplnění navržených bodi jednáni.
Cknové kontrolního výboru hlasovali o navrženém programu.

Program jednání:
6. .Zahájení. prezence a schválení programu jednáni
7. Hospodařeni lomu za rok 2016
8. Příprava kontroly Č. 1/2017
9. Různé
tO. Závěr

Hlasování: PRO; 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN: 2
schváleno/ ncschválcno

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 Scčanského není žádná motivační
složka pro ‘FS služby s.r.o., aby měly zájem na větším prodeji zásob.
Závěr:
Na přistí jednání KV bude přizvána 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/ ncchvúlcno

Bod 3.
Příprava kontroly L 112017
Věra Buchtová, předsedkynč kontrolního výboru stanovila předmět kontroly č. 1/20 17 včetně
kontrolní skupiny- kontrolního výboru jako celku.
112017 — 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 č. 2/2017
2/2017 — kontrola Novoměstské služby s.r.o. v Červnu 2017 (zejm. výsledky hospodaření za 1. pol.
2017)

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

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 jednaní a požádala o případné doplnění navržených bodu jednání.

Kontrolní výbor schvaluje navržený program jednání
Program jednání:

I. Zaliiijcni, pretence a schválen( progTamujeJwiní
2. Upřesněni údajů k hopndařcní lomu a rok 2016- přiz.iina p. Popclkovú, 102. LašioiČka
3. Kon;rnb 1/2017 kontrola NKI (bo,poduřcni Kclub, kino, akce v KD) - pHzuin p. Simek. p. I
4. Různé
5. Závěr

Hlasování: PRO: 7 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: I
schváleno/ncchválcno

Bodl.
Kontrolní výbor schvaluje zápis zjednání konaného dne 25.1.2017
Hlasování: PRO: 7 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN: I
schváleno/ncschválcuo

Bod 2.
• K tomuto bodu je přizván Ing. František Laštovička, jednatel společno5ti TS služby s.r.o.,

i, ekonomka společnosti.
Jednatel a ekonomka informoval o prodejích kameniva (upřesnil tabulky z minulého jednání),
upřesněný podklad TS sro dodají k zápisu zjednání KV.
Kontrolní výbor bere na vědomí doplňující informace k hospodaření lomu za rok 2016 s tím, že hude
upřesněný podklad (s komentářem) dodán k zápisu z kontrolního výboru.
Hlasování: PRO: 7 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN: I
schválenoi neselwňlene

Q . K tomuto bodu je přizván D. Šimek, ředitel NKZ
Kontrolní výbor bere na vědomí zikIadní informace ohospodaření ‘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 jednáni 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. fln. vyúčtováni
Hlasováni: PRO: 7 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN: I
schváleno/ neschváleno

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 14.3.2017 s občany na ul. Budovatelů, Hornická
— záměr realizace sportoviště.



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

W7%ř
Věra Buchtová

předsedkyně kontrolního výboru

O

O



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: I 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. Zahájen(, prezence a scIIvItni programu jednáni
2. Kontroki Čido 1/2017 informace o průběhu kontroly

O
• Kamenolom v núva,nusli na diskuzi ZNI
4 Rúné
5. Záěr

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

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

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

Bod 3.
Kontrolní výhor 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 flnanční tak i kontrolní

O výbor ZNI.
Věra Buchtová, předsedkyně kontrolního výboru informovala o proběhlé kontrole na místě samém, s
tím, že členové KV hudou dále informováni o výsledku šetření.
V rámci diskuse zazněla připomínka ze strany L. Sečanského, zda informace nu 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 hudou jednateli sděleny.
Hlasování: PRO: 7 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN: 1
schváleno

Bod 4.
Bez diskuse.

Bod 5.
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová stanovila datum příštího jednáni 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 33.2017.

Pan Luděk Sečanský navrhl úpravu zápisu.

Původní znění usneseni 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 ti fln. prostředky je příslušný flnanční výbor města

Upravené 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 jak finanční tak i kontrolní
výbor ZM.

Členové kontrolního výboru hlasovali o upraveném návrhu znění usneseni.

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

Kontrolní výbor schvaluje upravený zápis zjednání konaného dne 3.5.2017
Hlasování: PRO: 6 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: 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 jednáni.

Kontrolní výbor schvaluje navržený program jednáni
Program jednání:

I. Zahájení, preztnce a schváleni programu jednáni
2. Informace o Šetření v kamenolomu
3. Příprava koniroly ČĺsIo 212017— Novoměstské sluay 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 odděleni 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. Clenově 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 12/3SÍRM/2017 k projednané zprávě o správě kamenolomu s tím, že z
předloženého materiálu vyplývá, že k pochybeni 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 2/2017 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 přtí jednání bude přizván Ing.
Brychta, jednatel společnosti.

Jako kontrolní skupina byl stanoven kontrolní výbor jako celek.

Hlasováni: 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 u TS služby s.r.o.

Bod 5.
Předsedkyně kontrolního výbow 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 Anetu Linková
Věra Buchtová

předsedkyně kontrolního výboru



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

konaného dne 6.9.2017
Přítomni: viz, prezenční listina

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

Bod 1.
Věra Buchtová, předsedkyně kontrolního výboru požádala přítomné o schválení zápisu zjednáni KV,
které se uskutečnilo dne 3 1.5. 2017

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

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

Kontrolní výbor schvaluje navržený program jednání
Program jednání:

- Zahájení, prezence a schváleni programu jednáni
2. Kontrola Číslo 2/20 17 Novoměstské služby srn.
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. I
- L. Sečanský zazněla připomínka, že ztráta se musí počítat vč. pachtovného (U. Cca 4,85 mil. Kč), a
dotaza] 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
řešeni reklamaci

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 vyřizováni reklamací navštíví KV městské lázně, termín byl dohodnut na
17.9.2017 v 12:30 hod.

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



Bod 3.
V rámci bodu různě 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 projednáni VH TS s.r.o. lze informaci o hospodaření TS s.r.o. předat

- webové stránky NS s.r.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) informovalo
tom, že ze strany správce komunikací byla realizována úprava vodorovného dopravního zančení na ul.
Hornické, která umožňuje parkování většího počtu vozidel

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

Bod 4.
Předsedkyně kontrolního výboru Věru 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 lúních přichází v úvahu 15.9.20 17

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

Zapsala Denisa Hallerová

/

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

Jednáni 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 tj. 27.11.2017.
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 bářiského úřadu ve věci zahloubení lomu.

Bod L
Věra Buchtová, předsedkyně kontrolního výboru požádala přítomné o schválení zápisu z jednání
kontrolného výboru, které se uskutečnilo dne 06.09.2017

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 hospodaření TS s.r.o. za I. 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: 3
- schváleno

Dále přítomné předsedkyně seznámila s navrženým programem jednání a požádala o případné
doplnění navržených bodů jednání.

Kontrolní výbor schvaluje navržený program jednánĺ
Program jednání:

I. Zahájeni, prezence a schváleni programu jednáni
2. Příprava kontroly Číslo 3/2017 vydávání právních předpisů mČsla
3. Různé
4. Závěr

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

Bod 2.
Kontrolní výbor na svém 22. jednání schválil jako předmět kontroly číslo 3/2017 kontrolu
vydáváni 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 odstnměny, 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.

Hlasováni: PRO: 5 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: 3
— schváleno

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

Hlasování: PRO: 5 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: 3
- 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 kontrolního výboru Věra Buchtová stanovila datum příštího jednáni na 10.01.2018 od
15:45 hodin.
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová ukončila jednání v 15:53 hodin.

Zapsala Bc. Denisa Hallerová

‚7
Věra Buchtová
předsedkynč kontrolního výboru



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

konaného dne 10.01.2018
Přítomni: viz. prezenční listina

Jednání zahájila předsedkyně korurolního 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: S 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. Zahájení, prezence a schválení programu jednání
2. Kontrola Číslo 1/2018 usnesení zastupiielstva města 2016
3. Různd
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.l5
- kontrolní skupina Lukeš, Junek, Buchtová ZM Č. 10., č.l I (bod č.6). č.l4 (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, ZUŠ, příprava ZŠ)
— 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 byly zapracovány do návrhu stanov (předpoklad schválení I. 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 kontro]y - Č. 2 hospodaření v lesích v 2016 a 2017 (porovnánQ.

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

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

Bod t
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová stanovila datum příštího jednání na 21.02.2018 od
15:45 hodin.

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

Zapsala Bc. Denisa Hallerová

$7

Čra Buchtová
přcdsedkyně kontrolního výboru



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

konaného dne 21.02.2018
Přítomni: viz, prezenční listina

Bod I.

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 10.01.20 18

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. Zahájeni, prezence a schválenĺ programu jednáni
2. Kontrola Č. 1/2018 informace o průběhu kontroly
3. Kontrola Č. 212018 — Hospodařeni v lesích vletech 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/ZMi2OI6 Domov se zvláštním režimem. ( PRO: 2, PROTI: 1)

Kontrolní skupiny č. I ač. 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. 212018 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 Sečariský 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
aktualnim stavu v městských lesích.

- Pan Luděk Sečanský — požádal o zastřižení živého platu 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 chřadnutQ, 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 Řezáč 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 věcí povolování zahloubení v kamenolomu. (ČBÚ —

pokračuje v jednánO
— 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

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

Bod 5.
Předsedkyně kontrolního výboru Věra Buchtová stanovila datum příštího jednání na 18.04.2018 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

Bod 1.

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

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

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

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

Kontrolní iýbor schvaluje navržený program jednání
Program jednáni:

I. Zahájeni, prezence a schváleni programu jednání
2. Kontrola Č. 1:2018 informace o prúběhu Lontroly
3. Kontrola Č. 32018— 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 . I (Králíček, Řezáč, Poulová) předložila své zápisy z provedených kontrol. V ZNI
Č. 9, bod č. 2 kontrolni skupina neshledala žádné nedostatky a v ZM Č. 8 a bod Č. 20 navrhuje dále řešit
převod majetku SVK.
- kontrolní skupina č. 3 (Kučera, Scčanský, Rausová) předložila zápis z provedené kontroly. V ZM Č.
12 bod Č. 11 neshledala žádné nedostatky. Další zápisy předloží na příštím jednáni kontrolní výboru.

Bod 3.
Kontrolní výbor na svém 23. 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 Pavlina Miholová, účetní, kteří odpověděli
na tyto dotazy:

— Pan Luděk Sečanský se dotázal, co obsahuji odpisy a proč byl v průběhu roku zaznamenám
takový výkyv. (Paní Miholová vysvětlila, že jde o vybaveni a rekonstrukci. Výkyv byl z
důvodu přehodnocení 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 11. ZS nemá o majetek zájem.

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

Kontroluj 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 Pohledej
- o veřejných zakázkách (1. ZS — vysoutěženo, 11. ZS — uzavřená smlouva, Sportovní hala — VR

zrušeno, nové zadávací podmínky a harmonogram budou předloženy R?vl 03.05.20 18, Adaptace
budovy č. p. 16 pro potřeby ZUŠ — probíhá bez problémů)

- že báňský úřad přerušil řízení do 29.06. na žádost TS s.r.o. za účelu jednáni s účastníky řízeni.

Členové kontrolního výboru následně požádali Stanislava Marka, místostarostu města o následující
informace:
- fáze areálu Agra Měřín v ul. Soškova - Stanislav Marek informoval ojednáni s projektantem a
plánovaném veřejném jednání s podnikateli, které se uskutečni 26.06.2018v kulturním domě
- možnost přemístěni dřevěných stánků z náměstí — Stanislav Marek, informoval, že s častou
manipulaci dřevěných stánků dochází k jejích opotřebeni 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 využiti půdních prostor.
- fáze záměru Diakonie - tajemník sdělil, že Diakonie informovala město o záměru podání dotace v
letošním roce

Bod 1.
V rámci bodu různé zaznČly od členů kontrolního výboru tytojednotlivé podněty:

- zpracováni zprávy o činnosti kontrolního výboru za období 2014-20 18
- předložení aktualizovaného seznamu reklamaci městských lázni

Materiály budou členům předloženy na dalším jednání kontrolního výboru.

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

Zapsala Bc. Denisa Hallerová
‚‘ 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

Bodl.

Jednáni zahájila předsedkyně kontrolního výboru patú Věra Buchtová v 15:47 hodin.

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

Kontrolní výbor schvaluje zápis zjednání konaného dne 18.04.2018
H1asováni PRO: 7 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRZEL SE: OMLUVEN: 2
- schváleno

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

Kontrolní výbor schvaluje navržený program jednání
Program jednáni:

I. Zahájeni, prezence a schváleni programu jednáni
2. Kontrolo Č. 1/2018 informace o průběhu kontroly
3. Zpráva o Činnosti kontrolního výboru za období 2014-2018
4. Různé
5. Závěr

Hlasování: PRO: 8 PROTI: NEHLASOVAL: ZDRŽEL SE: OMLUVEN: 1
- schváleno

Bod 2.
Předsedkyně kontrolního výboru požádala členy kontrolních skupin, aby informovali o závěrech z
kontroly Č. 1/2018 včetně doložení zápisü 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. Sečaiský, Kučera) přeložila 2 zápisy. K usneseni 4/13/ZM/20l6
Investiční akce “Vybudováni odborných učeben a modernizace stávajících učeben liš v NMNM“ neměla
žádné připomínky a k I I/l2/ZM/2016 Dispozice s majetkem — nákup p. Č. 3734/l, 3734/3, 3735/1,
3735/2,3739v k-. ú. NMNM (lokalita kamenolomu) uvedla, že pozemky jsou drahé a pro další využití
lomu zbytečné.

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

Pan Řezáč — kanalizace a oprava povrchu na náměstí — občané na náměstí nebyli seznámeni s akci
(akce byla zbytečně protahována). Michal Smarda, starosta informoval, že oprava kanalizace nebyla
akci města — akce SVK Zďársko a oprava povrchu probíhala v rámci možností co nejrychleji. Opravu
povrchu náměstí zpomalila práce na kanalizaci. Michal Smarda1 starosta města sdělil, že informační
dopis od města měl být zaslán dříve.



Bod 3.
Kontrolní výbor na svém 25. jednání 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. FiIa, 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 reklamaci — koroze skříněk, koroze zábradlí, kvalita
štuků a průsak van

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

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

- Předsedkyně kontrolniho výboru navrhla termín návštěvy městských lázní v době odstávky. Termín
bude členům kontrolního výboru sdělen. Předběžný termín je stanoven na 12.09.2018. 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 jednáni v 16:57 hodin.

Zapsala Bc. Denisa Hallerová I /

Věra Buchtová
předsedkyně kontrolního výboru


