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Město Kuřim tel. +420 541 422 311 

Jungmannova 968/75  

664 34 Kuřim www.kurim.cz 

zápis č. 2020/01 
ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 

konaného dne 31.8.2020 
 

Přítomni:  
 
předseda:  Jan Herman 

členové:  Mgr. Ladislav Ambrož, Alena Matějíčková, Mgr. Sandra Naďová, Mgr. Petr 

Pernica, Ivo Peřina, JUDr. Robert Neruda 

omluveni:   Ing. Vojtěch Novotný, Ing. Miluše Macková 

tajemnice:  Ing. Silvie Ondrášková 

 
Program zasedání:      

1. Zahájení a návrh programu zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 
2. Schválení programu zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 
3. Podání zpráv vedoucích kontrolních skupin o průběhu a výsledcích kontrol 

za 1. pololetí 2020 
4. Projednání plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 

na 2. pololetí 2020 
5. Různé, diskuze 
6. Závěr    

 

 

1. Zahájení a návrh programu zasedání kontrolního výboru 

Předseda kontrolního výboru zahájil jednání v 18:07 hod, přítomno bylo 7 členů kontrolního 
výboru, tedy nadpoloviční většina, jednání výboru bylo usnášeníschopné.  
 
Předseda kontrolního výboru seznámil členy výboru se změnou systému odměňování členů 
výborů, kteří nejsou členy Zastupitelstva města Kuřimi, jak bylo schváleno na zasedání 
Zastupitelstva města Kuřimi dne 16.6.2020 usnesením č. 1050/2020 s účinností od 1.7.2020. 
Nově bude členům výboru, kteří nejsou členy ZM, vyplácena odměna 1.200 Kč za měsíc, ve 
kterém se alespoň jednou zúčastnili zasedání výboru. 
 

2. Schválení programu zasedání kontrolního výboru 

Přijaté usnesení KV: Kontrolní výbor schvaluje program zasedání kontrolního výboru. 
 

Hlasováno:  PRO: 7 PROTI:  0  ZDRŽEL SE:  0 NEPŘÍTOMNO: 2  

3. Podání zpráv vedoucích kontrolních skupin o průběhu a výsledcích kontrol 
za 1. pololetí 2020 
 

Paní Matějíčková podrobně seznámila členy výboru s výsledkem Zprávy z kontroly plnění 
namátkově vybraných usnesení Rady města Kuřimi za období leden-prosinec 2019, č. kontroly 
KV 2020/1 (viz. Příloha č. 1). Bez výhrad byly splněny všechna vybraná usnesení rady města. 

 
 
 



 
 

2 

 

Město Kuřim tel. +420 541 422 311 

Jungmannova 968/75  

664 34 Kuřim www.kurim.cz 

Přijaté usnesení KV: Kontrolní výbor bere na vědomí výsledky Zprávy z kontroly plnění 

namátkově vybraných usnesení Rady města Kuřimi za období od leden – prosinec 2019. 

Hlasováno:  PRO:  7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  0 NEPŘÍTOMNO:  2 

4. Projednání plánu kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 
na 2. pololetí 2020 

Vzhledem k tomu, že vláda vyhlásila dne 13.3.2020 nouzový stav v souvislosti s výskytem 
koronaviru na území České republiky, neuskutečnilo se několik kontrol plánovaných na rok 2020. 
Členové kontrolního výboru proto došli ke shodě, že neuskutečněné kontroly z prvního pololetí 
roku 2020, budou provedeny v druhé polovině roku 2020. Byl navržen tento aktualizovaný Plán 
kontrolní činnosti kontrolního výboru pro druhou polovinu roku 2020. 

Vzhledem k tomu, že město Kuřim nemá zatím k dispozici externí audit investiční akce 
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, je kontrola KV 2020/6  Kontrola investiční akce 
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ odložena na rok 2021.  

 

Plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi  

na 2. pololetí roku 2020 
 

2. pololetí 

 KV 2020/3 - Kontrola vyřizování stížností a petic občanů města Kuřimi za 

rok 2019 se zaměřením na dodržování zákona a platných vnitřních 

předpisů Městského úřadu Kuřim (Pravidla pro přijímání a vyřizování petic 

a Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností). 

 KV 2020/4 - Kontrola plnění 10 namátkově vybraných usnesení Rady 

města Kuřimi za období leden - červen 2020 

 KV 2020/5 - Kontrola plnění 10 namátkově vybraných usnesení 

Zastupitelstva města Kuřimi za období leden 2019 - červen 2020 

 

Pro uskutečnění těchto kontrol byly předsedou kontrolního výboru navrženy kontrolní skupiny ve 

složení: 

 

označení kontroly vedoucí kontrolní skupiny členové kontrolní skupiny 

KV 2020/3 p. Pernica p. Neruda, pí Naďová 

KV 2020/4 pí Matějíčková p. Peřina, pí Macková 

KV 2020/5 p. Herman p. Ambrož, p. Novotný 

 

Zprávy z kontrol KV 2020/3, KV 2020/4 a KV 2020/5 zašlou jednotlivé kontrolní skupiny 
předsedovi kontrolního výboru nejpozději do 31.12.2020 a budou projednány na dalším zasedání 
kontrolního výboru v roce 2021, jehož termín bude stanoven tak, aby byly zprávy z kontrol 
předloženy na nejbližším zasedání Zastupitelstva města Kuřimi v roce 2021. 

Podklady ke kontrolám plnění usnesení RM a ZM nachystá v dostatečném časovém předstihu 
tajemnice kontrolního výboru a předá je elektronicky nebo v tištěné podobě vedoucím kontrolních 
skupin. 
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Přijaté usnesení KV: Členové Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi souhlasí 
s navrženým Plánem kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi na 2. 
pololetí roku 2020 a složením kontrolních skupin pro provedení jednotlivých kontrol dle Plánu 
kontrolní činnosti na 2. pololetí roku 2020 ve složení dle zápisu. 

Hlasováno:  PRO:  7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  0 NEPŘÍTOMNO: 2  

2. Různé, diskuze 

Pan Ivo Peřina se na místě vzdal funkce místopředsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Kuřimi. Předseda Kontrolního výboru navrhuje na funkci nového místopředsedy pana Mgr. Petra 
Pernicu. Dle platného Jednacího řádu výborů Zastupitelstva města Kuřimi volí místopředsedu 
výboru Zastupitelstvo města Kuřimi. 
 
Přijaté usnesení KV: Kontrolní výbor navrhuje na funkci místopředsedy Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Kuřimi pana Mgr. Petra Pernicu. 
 
Hlasováno:  PRO:  6 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  1 NEPŘÍTOMNO: 2  
 
Návrh usnesení ZM: ZM volí do funkce místopředsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města 
Kuřimi pana Mgr. Petra Pernicu. 
 
3. Závěr 
 
Další termín zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi je navrhován nejpozději 
v první polovině ledna roku 2021, kdy bude projednán také Plán kontrolní činnosti na rok 2021. 
 
Předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi ukončil zasedání v 19:00 hod. 
 
 

 

 

Jan Herman 

předseda Kontrolního výboru  Zastupitelstva města Kuřimi 
 
V Kuřimi 4.9.2020         Zapsala: Ing. Silvie Ondrášková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


