Město Kuřim
Jungmannova 968/75
664 34 Kuřim

tel. +420 541 422 311
fax +420 541 230 633
www.kurim.cz

zápis č. 02/2017
ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi
dne 23/10/2017
Přítomni:
předseda:
členové:
omluveni:
host:
tajemnice:

Jan Herman
Zdeňka Vašíčková, Mgr. Ladislav Ambrož, Alena Matějíčková, Mgr. Radovan
Šmíd, Pavel Kříž, Ing. Mgr. Vlastimil Burkart
Vítězslav Nováček, Alexandr Jursa
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník MěÚ Kuřim
Ing. Silvie Ondrášková

Program zasedání:

5.
6.

Zahájení a návrh programu zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi
Schválení programu zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřim
Průběžné výsledky z kontroly řešení reklamací u investiční akce „Základní škola
Kuřim, Jungmannova 813 - vybudování nových výukových kapacit“
Kontrola plnění namátkově vybraných usnesení Rady města Kuřimi a Zastupitelstva
města Kuřimi dle plánu kontrolní činnosti na rok 2017
Různé, diskuze
Závěr

1.

Zahájení a návrh programu zasedání Kontrolního výboru

1.
2.
3.
4.

Předseda Kontrolního výboru zahájil jednání v 17:07 hod., přítomno bylo 6 členů Kontrolního
výboru, tedy nadpoloviční většina, jednání výboru bylo usnášeníschopné.
2.

Schválení programu zasedání Kontrolního výboru
Hlasováno:

PRO: 6

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

NEPŘÍTOMNO: 3

V 17:10 hod. se dostavil Ing. Mgr. Vlastimil Burkart
3.

Průběžné výsledky z kontroly řešení reklamací u investiční akce „Základní škola
Kuřim, Jungmannova 813 - vybudování nových výukových kapacit“

Předseda kontrolního výboru seznámil členy výboru s průběhem kontroly a závěrečnou zprávou
(viz. Příloha č. 1) a konstatoval, že odbor investiční odvedl při vyřizování závad a reklamací na
této investiční akci velmi dobrou práci. Doporučení z kontroly týkající se dosud nevyřešených
reklamací byly předány odpovědné pracovnici odboru investičního.
Přijaté usnesení: „Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi schvaluje Závěrečnou
zprávu o řešení závad a reklamací v rámci investiční akce „ZŠ Kuřim Jungmannova,
vybudování nových výukových kapacit - novostavba.“
Hlasováno:

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

NEPŘÍTOMNO: 2
1
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4.

tel. +420 541 422 311
fax +420 541 230 633
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Kontrola plnění namátkově vybraných usnesení Rady města Kuřimi a Zastupitelstva
města Kuřimi dle plánu kontrolní činnosti na rok 2017

Paní Matějíčková jako členka kontrolní skupiny představila členům výboru postup při kontrole
splněných usnesení RM a ZM. Kontrolní skupina se zaměřila především na průběh plnění
usnesení a kontrolu termínu plnění usnesení. Závěrem kontroly bylo konstatování, že usnesení
jsou řádně a profesionálně plněna, a to navíc ve většině případech v předstihu termínu
plánovaného plnění. Členové pracovní kontrolní skupiny nevznesli žádné připomínky, viz.
Příloha č. 2.
Přijaté usnesení: „Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi schvaluje Zprávu o
provedené kontrole namátkově vybraných splněných usnesení ZM a RM od 1. 1. 2017 do
30. 9. 2017.
Hlasováno:
5.

PRO: 7

PROTI: 0

ZDRŽEL SE: 0

NEPŘÍTOMNO: 2

Různé, diskuze

Předseda kontrolního výboru připomněl, že u investiční akce „Zateplení hasičské zbrojnice
Kuřim“ a „Hasičská zbrojnice – rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zázemí“ stále nejsou
vyřešeny reklamace. K tomuto bylo vydáno usnesení ZM č. 1058/2017 s termínem plnění do 31.
10. 2017. S panem tajemníkem bylo dohodnuto, že tuto záležitost projedná s paní Havlovou
z investičního odboru a ověří, v jakém stavu je řešení těchto reklamací a předá následně
informaci předsedovi kontrolního výboru.
Dále se členové výboru shodli na termínu dalšího zasedání kontrolního výboru, které se
uskuteční v druhé polovině ledna roku 2018, kdy bude součástí programu zasedání plán
činnosti na rok 2018. Podněty k činnosti očekává předseda kontrolního výboru od členů
kontrolního výboru a také od zastupitelů města.
6.

Závěr

Předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi ukončil zasedání v 18:15 hod.
O příštím zasedání kontrolního výboru budou členové kontrolního výboru informováni
elektronickou poštou.

Jan Herman v. r.
předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi
V Kuřimi dne 25. 10. 2017

Zapsala: Ing. Silvie Ondrášková

Přílohy
Příloha č. 1: Zápis o provedené kontrole ze dne 18. 10. 2017- Závěrečná zpráva o řešení závad
a reklamací u investiční akce „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit –
novostavba“
Příloha č. 2: Zápis o provedené kontrole namátkově vybraných splněných usnesení ZM a RM
2

