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Město Kuřim tel. +420 541 422 311 

Jungmannova 968/75  

664 34 Kuřim www.kurim.cz 

zápis č. 2021/02 
ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 

konaného dne 29.11.2021 
 

Přítomni:  
 
předseda:  Jan Herman 

členové:  Alena Matějíčková, Mgr. Petr Pernica, Ivo Peřina, JUDr. Robert Neruda, Ing. Vojtěch 

Novotný, Mgr. Ladislav Ambrož 

omluveni:   Ing. Miluše Macková, Mgr. Sandra Naďová 

hosté:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta města, Stanislav Bartoš – vedoucí odboru 

investičního  

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. Projednání zpráv o průběhu a výsledcích kontroly plnění namátkově vybraných 

usnesení Rady města Kuřimi za období od 1.7.2020 do 30.6.2021 (KV 2021/1) 
4. Projednání zpráv o průběhu a výsledcích kontroly plnění namátkově vybraných 

usnesení Zastupitelstva města Kuřimi za období od 1.1.2019 do 30.6.2021 (KV 2021/2) 
5. Seznámení se se závěry externího auditu investiční akce „Společenské a kulturní 

centrum v Kuřimi“  
6. Různé, diskuze 
7. Závěr      
 

1. Zahájení a návrh programu zasedání kontrolního výboru 

Předseda kontrolního výboru zahájil zasedání v 17:04 hod, přítomno bylo 6 členů kontrolního 
výboru, tedy nadpoloviční většina, jednání výboru bylo usnášeníschopné.  
 

2. Schválení programu zasedání kontrolního výboru 

Předseda výboru navrhnul členům výboru, aby vzhledem k přítomnosti pana Bartoše, vedoucího 
odboru investičního, byl přednostně projednán bod č. 5. 
 
Přijaté usnesení KV: Kontrolní výbor schvaluje program zasedání kontrolního výboru, se změnou. 
 

Hlasováno:  PRO: 6     PROTI:  0  ZDRŽEL SE:  0 NEPŘÍTOMNO: 3 

 

3. Seznámení se se závěry externího auditu investiční akce „Společenské a kulturní 
centrum v Kuřimi“  

 v 17:10 se dostavil p. Peřina 

 

Vedoucí odboru investičního Městského úřadu Kuřim, p. Bartoš, seznámil členy KV se závěry 

externího posouzení závad investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, který 

vypracovalo Vysoké učení technické v Brně. Jednalo se o dva posudky, a to Odborný posudek o 

posouzení vad a poruch na Společenském a kulturním centru a Znalecký posudek, jehož 

předmětem bylo posouzení stavu vzduchotechniky a vytápění Společenského a kulturního centra. 
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V odborných posudcích jsou podrobně popsány jednotlivé závady, které jsou posuzovány 

z hlediska příčin vad ve smyslu pochybení projektové dokumentace, rozporu s projektovou 

dokumentací, rozporu s požadavky dle příslušných technických norem nebo pochybení při 

samotném provedení nebo použití nevhodných materiálů či technologií. U každé vady je podrobná 

fotodokumentace. Jsou uvedeny možné příčiny vzniklého stavu, je uvedeno posouzení 

opravitelnosti závady a zda má vada negativní vliv na živostnost a je konstatována odpovědnost 

za vadu. Přesnou míru zavinění ovšem může být složité určit a v některých případech je to spíše 

právní otázkou, případně otázkou rozhodnutí soudu. 

Závěry přehledně ukazují, kolik vad je vadami z projektové dokumentace a kdo by mohl být za 

vady zodpovědný. Ve výsledku jsou všechny vady prokázány jako opravitelné nebo odstranitelné. 

Jedna ze závad ještě nemohla být dořešena, neboť se týká fasády a je nutno počkat na působení 

zimního počasí, aby bylo možné přesně určit další postup. Poté bude znalecký posudek o tuto 

záležitost doplněn a bude vypracována Závěrečná zpráva z externího auditu. 

S těmito obsáhlými odbornými posudky odbor investiční pracuje. Uplatňování odstraňování závad 

již probíhalo v rámci reklamačního řízení, některé závady se ještě odstraňují. Je ale možné 

konstatovat, že většina závad je spojena s chybou v projektu. Proto bude řešeno, jak dále 

postupovat v uplatňování nároků vůči projektantovi. Zhotovitel díla většinu záležitostí řeší aktivně. 

Na závěr bylo konstatováno, že členové KV vzali závěrečné zprávy z externího auditu na vědomí. 

Po zaslání Závěrečné zprávy bude projednáno, zda se bude kontrolní výbor zabývat podrobnější 

kontrolou závad a případně bude žádat zastupitelstvo města o pověření k provedení této kontroly. 

 

4. Projednání zpráv o průběhu a výsledcích kontroly plnění namátkově vybraných 

usnesení Rady města Kuřimi za období od 1.7.2020 do 30.6.2021 (KV 2021/1) 

 

Předseda KV konstatoval, že kontroly plnění namátkově vybraných usnesení RM proběhly bez 

závad, usnesení byla splněna včas. V případě kontroly plnění usnesení RM p. Pernicou bylo 

sděleno, že nad rámec kontroly plnění usnesení RM bylo ověřováno také dodržování vnitřních 

směrnic u těchto usnesení. Byl shledán nesoulad s vnitřní směrnicí MěÚ Kuřim Zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu. Tato vnitřní směrnice je poměrně přísně nastavena a z pohledu úředníků 

je v některých situacích náročné dodržet všechny požadavky. Proto p. Pernica navrhuje některá 

další opatření, která by vedla ke zjednodušení procesu zadávání veřejných zakázek malého 

rozsahu tak, aby byl proces efektivnější. 

Členové KV se shodli na tom, že by bylo možné zvýšit limity pro zadávání veřejných zakázek. O 

tomto byl informován starosta města.  

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

namátkově vybraných usnesení RM za období od 1.7.2020 do 30.6.2021. Vybraná usnesení byla 

splněna a nejsou navrhována žádná opatření. KV zároveň doporučuje RM upravit vnitřní směrnici 

Městského úřadu Kuřim Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Hlasováno:  PRO: 7  PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  0 NEPŘÍTOMNO:  2 
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5. Projednání zpráv o průběhu a výsledcích kontroly plnění namátkově vybraných usnesení 

Zastupitelstva města Kuřimi za období od 1.1.2019 do 30.6.2021 (KV 2021/2) 

Předseda KV konstatoval, že kontroly plnění namátkově vybraných usnesení ZM proběhly bez 

závad, usnesení byla splněna včas. Nebyly shledány žádné závady.  

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

namátkově vybraných usnesení Zastupitelstva města Kuřimi za období od 1.1.2019 do 30.6.2021. 

Vybraná usnesení byla splněna a nejsou navrhována žádná opatření. 

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

 

6. Různé, diskuze 

 

Předseda KV vyzve na dalším jednání zastupitelstva členy Zastupitelstva města Kuřimi, aby 
kontrolnímu výboru dali podněty pro další kontroly, kterými by se výbor mohl zabývat.  

Na dalším setkání kontrolního výboru bude projednán plán práce na rok 2022.  

 
 Závěr 

Další termín zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi je navrhován nejpozději do 
konce měsíce února 2022, případně až bude kompletně zpracovaný externí audit závad na 
kulturním domě.  

Předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi ukončil zasedání v 19:00 hod. 
 
 
Jan Herman 
předseda Kontrolního výboru  Zastupitelstva města Kuřimi 
 
 
 
V Kuřimi 30.11.2021      Zapsala: Ing. Silvie Ondrášková 
 
 
 
 
Příloha č. 1 
Zápis z kontroly namátkově vybraných usnesení Rady města Kuřimi od 1.7.2020 do 30.6.2021 
 
Příloha č. 2 
Zápis z kontroly namátkově vybraných usnesení Zastupitelstva města Kuřimi od 1.1.2019 do 30.6.2021 


