Zápis ze schůze kontrolního výboru ZM Města Kuřimi č. 13
konané dne 2. 6. 2014 od 17,00.hodin na MěÚ Kuřim
Přítomni: J. Herman, Ing. Macková, Mgr. Ambrož, Mgr. Politzer
M. Konečný, Zd. Vašíčková, Ing. Burkart

1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Schválení programu schůze
Projednání zprávy z kontroly dle usnesení ZM 1029/2011
Diskuse
Závěr

1. Schůzi zahájil předseda kontrolního výboru, přivítal přítomné a zkonstatoval
usnášeníschopnost schůze.
2. Předseda seznámil kontrolní výbor s programem dnešního jednání
(hlasováno – pro 7).
3. Usnesení ZM 1029/2011 – projednán zápis z provedené kontroly. Deset
projektových studií bylo vybráno losováním čísel dle seznamu.
Usnesení kontrolního výboru: KV doporučuje vedení města zahájit práce na
realizaci přehledného archivu dokumentace Města Kuřimi (hlasováno – pro 7).

Zapsala dne 3. 6. 2014 Axmannová
………………………………
předseda kontrolního výboru

Příloha: Zápis z kontroly dle usnesení ZM 1029/2011 .

Zápis ze schůzky pracovní skupiny kontrolního výboru ZM Kuřim
konané dne 26. března 2014 od 16,00 hodin na MěÚ Kuřim
Přítomni: Ing. Michal Politzer, Ing. Hana Noďová, Mgr. Ladislav Ambrož
Omluven: Bc. Jiří Vašíček

Předmět kontroly: Dohledatelnost projektových studií realizovaných pro město Kuřim v letech 1995
až 2013
Na základě úkolu plynoucího z usnesení ZM 1029/2011 vznikla tabulka "Soupis studií - město Kuřim".
Tyto studie byly zadány a financovány městem. Naše pracovní skupina vylosovala deset studií (dle
pořadového čísla v tabulce) a ověřovala, zda studie skutečně vznikly, jsou dohledatelné a zda tedy byly
finance na jejich pořízení účelně využity.
Z deseti náhodně vybraných položek se podařilo dohledat devět studií a to v pořadí:
57 - Nový hřbitov, Ing. arch. Němec, r. 2004, realizováno
104 - Společenské a kulturní centrum v Kuřimi, ARCHTEAM, r. 2012, projekt
31 - Rekonstrukce a modernizace budovy radnice, Ateliér ZETA, r. 2001, realizováno
77 - Podlesí obecní centrum, Knesl+Kynčl, r. 2008, ve stádiu proj. dokumentace pro územní řízení
9 - Bytové domy v Kuřimi za MěÚ, Ateliér WIK, r. 1996, realizováno
97 - Autobusová zastávka Penny 3 varianty, Ing. Jarolím, r. 2011, dosud nerealizováno
3 - Terasové bytové domy Kolébka, Ateliér Dokoupil, Ing. Stojan, r. 1995, NEDOHLEDÁNO
88 - Chodník a VO Jánská - Rozdělovací, Ing. Jarolím, r. 2010,
71 - Studie úpravy dopr. situace v lok. Díly za sv. Janem, ČVUT Praha, Ing. Kocourek, r. 2007
83 - Okružní křižovatka Tišnovská, Ing. Bajer, r. 2009, dosud nerealizováno
Studii s pořadovým číslem 3 jsme nedohledali.
Pracovní skupina dále konstatuje, že prostory archivu jsou naprosto nedostačující. V jedné malé
místnosti se archivují dokumenty více odborů, místa je katastrofálně málo a není možné systematické
ukládání složek.
Za kontrolní skupinu:

..............................
..............................
..............................
V Kuřimi dne 4. dubna 2014

