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Město Kuřim tel. +420 541 422 311 

Jungmannova 968/75 fax +420 541 230 633 

664 34 Kuřim www.kurim.cz 

zápis č. 02/2019 
ze zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi 

konaného dne 17.06.2019 
 

Přítomni:  
 
předseda:  Jan Herman 

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

Ivo Peřina, Ing. Vojtěch Novotný, JUDr. Robert Neruda 

omluveni:   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. Projednání zprávy z kontroly plnění namátkově vybraných usnesení Rady města Kuřimi 

dle plánu kontrolní činnosti na rok 2019 a zprávy z kontroly plnění namátkově 

vybraných usnesení Zastupitelstva města Kuřimi 

4. Různé, diskuze 

5. Závěr    
 

 

1. Zahájení a návrh programu zasedání kontrolního výboru 

Předseda kontrolního výboru zahájil jednání v 17:04 hod, přítomno bylo 8 členů kontrolního 

výboru, tedy nadpoloviční většina, jednání výboru bylo usnášeníschopné.  
 

2. Schválení programu zasedání kontrolního výboru 

Předseda kontrolního výboru navrhl změnu programu zasedání v tom smyslu, aby součástí 

programu zasedání byl samostatný bod jednání, a to zrušení usnesení kontrolního výboru 

k provedení kontroly výběru místních poplatků za komunální odpad (včetně vymáhání pohledávek) 

za rok 2017.  

 
Přijaté usnesení KV: Kontrolní výbor schvaluje program zasedání kontrolního výboru s navrženou 

změnou. 
 

Hlasováno:  PRO: 8  PROTI: 0   ZDRŽEL SE: 0 NEPŘÍTOMNO:  1 

3. Projednání zprávy o kontrole plnění namátkově vybraných usnesení Rady města Kuřimi 

dle plánu kontrolní činnosti na rok 2019 a zprávy z kontroly plnění namátkově 

vybraných usnesení Zastupitelstva města Kuřim 

Jednotlivým členům kontrolního výboru byla před jednáním zaslána Zpráva o kontrole plnění 

namátkově vybraných usnesení Rady města Kuřimi za období od 1.4.2018 do 31.12.2018 a 

Zpráva o kontrole plnění namátkově vybraných usnesení Zastupitelstva města Kuřimi za období od 

1.3.2018 do 31.12.2018. Kontroly byly zaměřeny na stav plnění usnesení a kontrolu termínu plnění 

vybraných usnesení. V rámci těchto kontrol nebylo zjištěno žádné pochybení. Výsledky kontrol 

jsou uvedeny v Příloze č. 1 a Příloze č. 2. 
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Při projednávání těchto zpráv bylo diskutováno plnění usnesení RM č. 347/2018 týkající uzavření 

dodatků č. 5, 6, 7, 8 a 9 ke Smlouvě o dílo č. 2013/D/0041 na zhotovení projektové dokumentace 

stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“. Panem Pernicou bylo navrženo, aby v rámci 

kontroly investiční akce „Společenské a kulturní centrum“ bylo řádně prověřeno také plnění této 

smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace a jejích dodatků.  

 

Přijaté usnesení KV: Kontrolní výbor bere na vědomí výsledky Zprávy o kontrole plnění 

namátkově vybraných usnesení Rady města Kuřimi za období 1.4.2018 – 31.12.2018 a výsledky 

Zprávy o kontrole plnění namátkově vybraných usnesení Zastupitelstva města Kuřimi za období 

1.3.2018 – 31.12.2018. Kontrolní výbor zároveň doporučuje doplnit kontrolu plnění Smlouvy o dílo 

na zhotovení projektové dokumentace č. 2013/D/0041 a její dodatky, která bude součástí 

plánované kontroly kontrolního výboru č. KV 2019/4 Kontrola investiční akce „Společenské a 

kulturní centrum v Kuřimi“.  

Hlasováno:  PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  0 NEPŘÍTOMNO:  1 

4. Zrušení usnesení Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi k provedení kontroly 

výběru místních poplatků za komunální odpad (včetně vymáhání pohledávek) za rok 

2017 

Předseda kontrolního výboru seznámil členy kontrolního výboru se stanoviskem Ministerstva vnitra 

České republiky k výběru místních poplatků, tedy i za svoz odpadu a vymáhání pohledávek. Podle 

vyjádření MV ČR se tato oblast týká výkonu přenesené působnosti obce, a proto provedení 

kontroly kontrolním výborem není přípustné, neboť činnost kontrolního výboru je obecně zaměřena 

na samostatnou působnost obce. Kontrolní výbor nyní tedy musí zrušit usnesení k provedení této 

kontroly. 

 

Přijaté usnesení: Kontrolní výbor ruší návrh usnesení ZM, kterým ZM pověřuje kontrolní výbor 

provedením kontroly č. KV 2019/2 – Kontrola výběru místních poplatků za komunální odpad 

(včetně vymáhání pohledávek) za rok 2017, která byla součástí Plánu kontrolní činnosti pro rok 

2019. 

Hlasováno:  PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  0 NEPŘÍTOMNO: 1  

5. Různé, diskuze 

Pan Peřina navrhl, aby kontrolní výbor provedl kontrolu výběru poplatků za pronájem nafukovací 

haly za období 1.1.2019 – 30.6.2019 dle platného ceníku. Byla navržena kontrolní skupina ve 

složení: P. Peřina – vedoucí kontrolní skupiny, p. Ambrož a pí Matějíčková – členové kontrolní 

skupiny. K provedení této kontroly je nutné pověření zastupitelstvem města.  

Přijaté usnesení: Kontrolní výbor schvaluje zařazení kontroly výběru poplatků za pronájem 

nafukovací haly za období 1.1.2019 – 30.6.2019 do Plánu kontrolní činnosti pro rok 2019 

s označením KV 2019/5. 

Hlasováno:  PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  0 NEPŘÍTOMNO: 1  
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Přijaté usnesení: Kontrolní výbor schvaluje kontrolní skupinu pro provedení kontroly č. KV 2019/5 

Kontrola výběru poplatků za nájem nafukovací haly ve složení dle zápisu. 

Hlasováno:  PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  0 NEPŘÍTOMNO: 1  

Návrh usnesení ZM: ZM pověřuje Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi provedením 

kontroly výběru poplatků za pronájem nafukovací haly za období 1.1.2019 – 30.6.2019.  

T: 30.9.2019 
 

V plánu kontrolní činnosti na rok 2019 je uvedena kontrola č. KV 2019/4 Kontrola investiční akce 

„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“. K jejímu provedení je potřeba pověření zastupitelstvem 

města a je třeba určit kontrolní skupinu. Pracovní skupina pro provedení této kontroly byla 

navržena ve složení: pí Macková – vedoucí kontrolní skupiny, p. Herman, p. Pernica, p. Neruda, p. 

Novotný, pí. Naďová – členové kontrolní skupiny. Předseda kontrolního výboru dále navrhl jako 

člena této pracovní skupiny přizvat také pana Pavla Kříže, který byl v minulosti členem kontrolního 

výboru. Vzhledem k rozsahu investiční akce vyzve předseda kontrolního výboru na dalším 

zasedání zastupitelstva ke spolupráci také finanční výbor. 
  

Přijaté usnesení: Kontrolní výbor schvaluje kontrolní skupinu pro provedení kontroly č. KV 2019/4 

Kontrola investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ ve složení dle zápisu. 

Hlasováno:  PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE:  0 NEPŘÍTOMNO: 1  

 

Návrh usnesení ZM: ZM pověřuje Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kuřimi provedením 

kontroly investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se zaměřením na dodržování 

zákona o veřejných zakázkách, na reklamace a dodržování smluvních podmínek dle uzavřené 

Smlouvy o dílo na zhotovení stavby č. 2017/D/0102 a jejích dodatků a Smlouvy o dílo na zhotovení 

projektové dokumentace č. 2013/D/0041 a jejích dodatků, a s tím související případné vymáhání 

sankcí za nedodržení smluvních podmínek. 

T: 31.3.2020 
 

v 17:55 hod odešel ze zasedání p. Ambrož a pí. Naďová 
6. Závěr 

Předseda kontrolního výboru navrhl pro příští rok provést kontrolu vyřizování stížností a petic 

občanů se zaměřením na dodržování platných vnitřních předpisů úřadu (Pravidla pro přijímání a 

vyřizování petic a Pravidla pro přijímání a vyřizování stížností). 

Pan Pernica navrhuje zaměřit se v příštích letech na kontrolu také dalších velkých investičních akcí 

(např. nová sportovní hala, přístavba MŠ Zborovská, apod.). 

 

Další termín zasedání kontrolního výboru je navrhován nejpozději do 29.10.2019. 

Předseda Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kuřimi ukončil zasedání v 18:15 hod. 

 
 

Jan Herman, v. r. 
předseda Kontrolního výboru  Zastupitelstva města Kuřimi 
 
V Kuřimi 18.06.2019                             Zapsala: Ing. Silvie Ondrášková 


