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Návrh usnesení:
Za s t up i tel s tv o m ě s ta C hro p yně b ere na v ěd o m í
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně za II. čtvrtletí roku 2018.

Důvodová zpráva:
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Chropyně se v mezidobí sešel třikrát. Na svých jednáních se zabýval kontrolou usnesení Rady města Chropyně a Zastupitelstva města Chropyně. Dále provedl:
- zhodnocení údržby města v zimní sezóně,
- kontrolu investiční akce: nákup zásahového vozidla pro JPO Chropyně,
- kontrolu Vnitřní směrnice č. 1/2018, Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební
práce, dodávky a služby.
Zápisy z jednání výboru jsou přiloženy.

KONTROLNÍ
ZASTUPITELSTVA

VÝBOR

MĚSTA

CHROPYNĚ

ZÁPIS
z 35. schůze konané dne 9. dubna 2018

Přítomni:

Bc. Ivo Novotný (předseda)
Josef Horák, Miroslav Charvát, Robert Lučan, Milan Zaviačič

Omluven:

0

Neomluven:

0

Přizváni:

Ing. Věra Sigmundová (starostka města Chropyně)
Ing. Jiří Pospíšil (vedoucí odboru výstavby a ŽP)
Dana Jedličková (tajemnice výboru)

Místo zasedání:

zasedací místnost Městského úřadu v Chropyni

Začátek a konec jednání:

16:40-18:15

Program jednání:
1.
2.

Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně
Návrh programu příštího zasedání
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1. Plnění usnesení Rady města Chropyně
K tomuto bodu jednání byla přizvána Ing. Věra Sigmundová, které podrobně okomentovala usnesení přijatá na zasedáních
Rady města Chropyně ve dnech 7. března a 21. března 2018.

Krátce byl na jednání přizván i vedoucí odboru výstavby a ŽP, který členům výboru přiblížil záměry soukromého investora
na výstavbu dvou bytových domů rodinného typu u nádraží (bývalá zahrada Restaurace u nádraží). Dva domy celkem se 6
byty by měly vizuálně plynule navazovat na stávající zástavbu z ulice K. H. Máchy.
Diskuse se vedla o nedávném zasedání zastupitelstva (dne 28.března). Odtud vzešla i většina otázek. Pana Charváta
zajímaly aktuální informace o činnosti akciové společnosti VaK Kroměříž, na jejíž valnou hromadu byla zastupitelstvem
delegována paní místostarostka. Ing. Sigmundová uvedla, že hrubý výsledek hospodaření VaK za rok 2017 činil 14.350.845
Kč, výsledek hospodaření po naplnění rezervního, sociálního a investičního fondu a po odečtení podílů na zisku
představenstva a členů dozorčí rady činil 8.567.284 Kč, dividendy byly vyplaceny ve výši 11 Kč/akcii, dojde k personální
obměně v představenstvu, kde rezignoval Radek Vondráček. Došlo ke zvýšení vodného a stočného pro rok 2018 na 76,86
Kč (v roce 2017 to bylo 74,91 Kč). Z investičních akcí VaK připomněla, že se podařilo zkoordinovat akci města v ulici K. H.
Máchy s celkovou výměnou vodovodu i kanalizace, protože v dotčeném prostoru jsou vedení už ve velice špatném stavu.
Diskuse se vedla také o změně územního plánu, pro její pořízení hlasovala většina zastupitelů. Ing. Sigmundová uvedla, že
se v mezidobí objevily názory, které naopak možnost vymáhání škody po zastupitelích připouští. Pan Charvát byl těmito
informacemi znepokojen. Ing. Sigmundová připomněla, že se v této věci nedá předem odtušit výsledek soudního sporu,
jisté je pouze to, že po schválení změny územního plánu se bude investor s městem soudit.
Pan Horák a pan Lučan obrátili diskusi k parkování na zeleni především v ulici Hrad. K řešení tohoto dlouhodobého
problému by dle jejich názoru přispělo vybudování komunikace za zahradami.
Diskutovalo se také o záměru zdvojkolejnění a záměru vybudovat obchvat. Pan Lučan chtěl vědět, jak bude vypadat jednání
s vlastníky dotčených pozemků. Ing. Sigmundová uvedla, že právě v den zasedání kontrolního výboru schvalovala text
dopisu, kterým budou majitelé osloveni. Bude vyvoláno jednání všech dotčených vlastníků dne 10. května v MKS
v Chropyni. Množství účastníků tohoto jednání i jejich názory na případné odkoupení budou pro město velice důležité. Ke
zmírnění negativních stanovisek na odkup může pomoci úprava trasy obchvatu apod.
Pan Charvát byl velice nespokojen s kvalitou vystoupení zástupce SŽDC na zastupitelstvu. Ing. Sigmundová připomněla, že
na zastupitelstvo pozvala pana ředitele, ten však pozvání nepřijal a poslal za sebe technika. Souhlasila s tím, že jeho výkon
nebyl příliš přesvědčivý.
Pan Lučan převedl debatu k nepřízni počasí. V souvislosti se silnými větry popadalo v posledních týdnech velké množství
stromů ve městě. Pana Charváta proto zajímalo, zda bude zeleň ve městě systematicky zpět doplněna. Ing. Sigmundová
uvedla, že bude určitě provedena alespoň částečná obnova, například za domy v ulici J. Fučíka se uvažuje o výsadbě
stromořadí. Vše je zatím v jednání. Ve věci se čeká na vyjádření a doporučení výboru na ochranu životního prostředí.
Bc. Novotný poukázal na zcela nevhodné parkování osobního vozidla před domem č. p. 11 na náměstí Svobody, které brání
dobrému rozhledu v křižovatce, navíc parkuje na chodníku. Pan Lučan připomněl také nevhodné parkování kamionů
v sídlišti, především na Hanáckém náměstí. Kamiony tam poškozují parkovací plochu. Ing. Sigmundová uvedla, že věc bude
znovu prošetřena. Dopravní značení v těchto místech je nedostatečné, nevykazuje kamiony z tohoto prostoru.
Pan Lučan se dále zajímal o stavební aktivity v areálu bývalého státního statku. Ing. Sigmundová uvedla, že majitelem je
arcibiskupství. V areálu budou vybudovány nové prostory pro umístění zemědělské techniky, dojde i k opravám stávajících
budov.

Kontrolní výbor Zastupitelstva města bere na vědomí informace o plnění usnesení Rady města Chropyně.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 0
Schváleno v předloženém znění
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2. Návrh programu příštího zasedání
Další zasedání kontrolního výboru: pondělí 7. května 2018 mimořádně již v 15:30 v zasedací místnosti MěÚ Chropyně..
Návrh programu:

Kontrola plnění usnesení rady a zastupitelstva
Vnitřní směrnice k zadávání veřejných zakázek
Ukončené investiční akce (například nákup nového zásahového vozidla pro JPO Chropyně…)
Vyhodnocení údržby města v průběhu zimní sezóny SMM Chropyně.

Kontrolní výbor Zastupitelstva města schvaluje termín a návrh programu dalšího zasedání výboru.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 0
Schváleno v předloženém znění

Bc. Ivo Novotný
předseda výboru

Zapsala: Dana Jedličková

KONTROLNÍ
ZASTUPITELSTVA

VÝBOR

MĚSTA

CHROPYNĚ

ZÁPIS
z 36. schůze konané dne 7. května 2018

Přítomni:

Bc. Ivo Novotný (předseda)
Josef Horák, Miroslav Charvát, Robert Lučan, Milan Zaviačič

Omluven:

0

Neomluven:

0

Přizváni:

Ing. Věra Sigmundová (starostka města Chropyně)
František Jablunka (investiční technik odboru výstavby a ŽP)
Mgr. Stanislav Kalinec (ředitel SMM Chropyně)
Dana Jedličková (tajemnice výboru)

Místo zasedání:

zasedací místnost Městského úřadu v Chropyni

Začátek a konec jednání:

15:35-17:10

Program jednání:
Zhodnocení údržby města SMM Chropyně v zimní sezóně
Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně
3. Vnitřní směrnice č. 1/2018, Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky
a služby
4. Nové zásahové vozidlo pro JPO Chropyně
1.

2.
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1. Zhodnocení údržby města SMM Chropyně v zimní sezóně
K tomuto bodu byl přizván ředitel SMM Chropyně Mgr. Stanislav Kalinec.
V letošní zimě napadlo 32 cm sněhu v průběhu 10 dnů, pracovníci SMM prováděli zimní údržbu celkem 316 hodin. Pro
srovnání v předchozí zimu napadlo 31 cm během 9 dnů, zimní údržba trvala 332 hodin. Spotřebovalo se 14,7 t posypové
soli. Nákup posypové soli nebyl nutný, zůstala z předešlé zimy.
Pana Horáka zajímaly škody po zimě. Mgr. Kalinec o žádných výrazných poškozeních neví, v průběhu května se plánuje
provedení oprav výtluků a poškození komunikací, mimo jiné i u zvýšeného přechodu pro chodce na Moravské ulici nebo
částečná oprava cesty ke garážím u vlečky.
Další dotaz mířil právě ke garážím u vlečky. Pan Horák chtěl vědět, kdo je majitelem prostranství mezi garážemi a zda se
bude jeho povrch opravovat. Mgr. Kalinec uvedl, že majitelem pozemku mezi garážemi je pravděpodobně město. Město se
už v minulosti snažilo o odprodej prostranství jednotlivým uživatelům, protože se nejedná o klasické veřejné prostranství.
Zájem ze strany majitelů garáží nebyl, stejně tak majitelé garáží nejeví zájem o finanční spoluúčast na provedení opravy
povrchu.
Pana Charváta zajímalo, zda po městě někdo uplatňuje náhradu škody v souvislosti s úrazem na neočištěné obecní
komunikaci. Mgr. Kalinec ví pouze o škodní události majetkové (poškození terásky před domem na ulici Hrad technikou
odklízející sníh z chodníku).
Další otázky mířily k průběhu příprav městského koupaliště na novou sezónu. Mgr. Kalinec uvedl, že po provedení poptávek
po cenách výstavby a provozních nákladů všech variant (viz předchozí jednání výboru ze dne 05.03.2018) bylo rozhodnuto
o provedení generální opravy čerpadel (předpokládaný termín – 14.05.2018). Stávající čerpadla budou posílena o nové
čerpadlo pro dětské brouzdaliště. Pan Horák podnět na vyhřívání brouzdaliště pochválil. Bc. Novotného zajímal odhad
nákladů. SMM očekává výdaje ve výši 1,8 mil. Kč včetně DPH. V rozpočtu jsou finance připraveny.
Pana Zaviačiče zajímalo stáří opravovaných čerpadel. Mgr. Kalinec uvedl, že jsou nainstalována 9 let, ale ve skutečnosti
jsou v provozu pouze cca 3 měsíce v roce, a to je dle slov odborníků právě důvod jejich výrazného poškození. I při
rozhodování o budování kotle na štěpku se narazilo na upozornění, že je výrazně poškodí skutečnost, že nebudou
v provozu nepřetržitě po celý rok.
Na dotaz pana Charváta o termínu zahájení letošní koupací sezóny odpověděl Mgr. Kalinec, že se koupaliště připravuje na
spuštění poslední květnový víkend tedy souběžně s Chropyňskými hrátkami, ale vše může ještě ovlivnit počasí.
Otázky mířily také k technice SMM. Mgr. Kalinec uvedl, že nákup nových sekaček není nyní v plánu. Technické problémy
mají vozidla, proto jsou v současné době problémy s odvozem bioodpadu.
Pana Lučana zajímaly zkušenosti se svozem pytlů s vytříděným odpadem. Mgr. Kalinec konstatoval, že SMM odvážela
každý svozový den cca 100 pytlů většinou z tzv. staré části města, tedy od obyvatel bydlících v rodinných domech.
Obyvatelé bytových domů jsou spíše přihlášeni k velkým kontejnerům. Dále připomněl, že nyní už pytle sváží firma Biopas.
Ve Zpravodaji byly informace o svozových dnech popelnic a svozových dnech pytlovaného odpadu. Pan Lučan si posteskl,
že takové informace by měly být zapracovány do nového městského kalendáře. V době tisku stávajícího kalendáře ještě
nebylo známo, jak to se svážením odpadu vše dopadne. Do nového kalendáře už tato data zapracována budou. Pana
Charváta znepokojila skutečnost, že se nově musí pytle připravit před dům už v šest hodin ráno. Mgr. Kalinec podotkl, že
to je požadavek svozové firmy. Pan Charvát vnímal pozitivně fakt, že SMM pytle svážela průběžně po celý den.
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Chropyně bere na vědomí informace o činnosti SMM Chropyně.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 0
Schváleno v předloženém znění

2. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně
K tomuto bodu jednání byla přizvána Ing. Věra Sigmundová, která podrobně okomentovala usnesení přijatá na zasedáních
Rady města Chropyně ve dnech 11. dubna, 16. dubna a 25. dubna 2018.
K informacím o záležitostech projednávaných na zasedáních rady měl pan Lučan námět. Město by si mělo uschovalo část
vyfrézovaného povrchu komunikace z opravy ulice Máchova, tento materiál by se dal použít k drobným lokálním opravám.
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Dále pana Lučana zajímalo, zda po zakoupení nového hasičského vozidla bude staré odprodáno. Ing. Sigmundová uvedla,
že auta zůstanou zachována. Hasiči mají řadu rozdílných výjezdů. Auta se mohou používat i nadále, byť nebude staré
vozidlo plně vybaveno.
Pan Charvát se vrátil k požadavku firmy Biopas na připravení pytlů s vytříděným odpadem před dům již v šest hodin ráno.
Při vystavení pytlů již večer předchozí den se obává znečištění veřejného prostranství. Ing. Sigmundová uvedla, že tento
požadavek firmy vychází z jejich systému práce. Přijíždí do Chropyně v šest ráno a začínají svoz, ne ve všech částech města
jsou tak již v šest ráno. Pravdou je, že SMM provedla svoz například v 10 hodin a ve 12 stály na ulicích další pytle, bylo třeba
město znovu dočistit. I nyní se v počáteční fázi plánuje, že budou pracovníci SMM město ještě dočišťovat.
Bc. Novotný se zajímal o aktuální vývoj situace kolem nemocnice v Kroměříži. Ing. Sigmundová uvedla, že je v Chropyni
stále možné podepsat petici (na podatelně MěÚ a v papírnictví u pana Hoška). K proběhlým jednáním na krajské úrovni
uvedla, že na nich nebyly předloženy žádné konkrétní varianty. Nikdo zatím neviděl přesné údaje o tom, co se přesně
chystá. Z posledního vyjádření pana hejtmana v médiích vyplývá, že svůj záměr postavit novou nemocnici v kraji, ještě
neopustil.
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Chropyně bere na vědomí informace o činnosti Rady města Chropyně.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 0
Schváleno v předloženém znění

3. Vnitřní směrnice č. 1/2018, Pravidla pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky
a služby
K tomuto bodu byl přizván investiční technik města pan František Jablunka. Předložil aktuální text vnitřní směrnice, kterou
je upraven postup při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Poslední úpravy vycházely z úpravy legislativy (jen
drobné „kosmetické“ opravy) a také z požadavku rady na úpravu zadávání zakázek do 200.000 Kč. Jejich zadávání bylo
ještě více zpřísněno.
V diskusi nad směrnicí zazněl například dotaz pana Charváta, zda je nezbytné, aby každé výběrové řízení zpracovávala
externí firma. Pan Jablunka uvedl, že tento postup není sice nařízen zákonem, ale je všeobecně doporučován. Pokud při
administraci výběrového řízení dojde k chybě, půjde zodpovědnost za organizující firmou, tak jsou nastaveny smlouvy,
které s nimi město uzavírá.
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Chropyně bere na vědomí text Vnitřní směrnice č. 1/2018, Pravidla pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu na stavební práce, dodávky a služby.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 0
Schváleno v předloženém znění

4. Nové zásahové vozidlo pro JPO Chropyně
Také k tomuto bodu byl přizván investiční technik města pan František Jablunka. Kontrolní výbor provedl kontrolu
dokončené investiční akce, kterou bylo pořízeno pro zásahovou jednotku nové hasičské vozidlo.
Cisternová automobilová stříkačka stála celkem 6.164.950 Kč. Jejím dodavatelem byla firma Kobit-THZ. Otevřeného
výběrového řízení se zúčastnily tři firmy, všechny nabízely vozidlo na podvozku Scania. U všech bylo dodrženo technické
zadání dle požadavků zadaných ve výběrovém řízení. Vítěz podal nejnižší nabídku.
V současnosti je vozidlo již zaregistrováno do systému HZS Zlínského kraje a je připraveno k plnohodnotnému využívání.
Veřejnosti bude slavnostně představeno v rámci Chropyňských hrátek v sobotu 26. května.
K zafinancování jeho nákupu byla využita dotace Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství HZS ČR z fondu zábrany škod
(ve výši 2.500.000 Kč) a z rozpočtu Zlínského kraje (500.000 Kč).
Město má již k dispozici závěrečný protokol, který potvrzuje, že při čerpání této dotace nebyly shledány závady.
Pana Charváta zajímala délka záruky a zda je vozidlo pojištěno. Pan Jablunka uvedl, že záruka je poskytována na 5 let.
Vozidlo je pojištěno havarijně, od povinného ručení jsou vozidla HZS osvobozena.
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Bc. Novotného zajímalo, zda byl při výběru vozidla uvažován vrchní cenový limit. Pan Jablunka uvedl, že město si nejprve
provedlo průzkum trhu, odhadoval se celkový výdaj kolem 6,5 mil. Kč. Poté GŘ HZS schválilo technické parametry pro
vozidlo a jeho povinné vybavení. Teprve pak bylo vypsáno výběrové řízení. Shodou okolností všechny tři nabídky přišly
s vozidlem na stejném podvozku.
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Chropyně bere na vědomí informace o nákupu CAS pro JSDH Chropyně.
Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 0
Schváleno v předloženém znění
Další zasedání kontrolního výboru se uskuteční v pondělí 4. června 2018 v 16:30 v zasedací místnosti MěÚ Chropyně.

Bc. Ivo Novotný
předseda výboru

Zapsala: Dana Jedličková

KONTROLNÍ
ZASTUPITELSTVA

VÝBOR

MĚSTA

CHROPYNĚ

ZÁPIS
z 37. schůze konané dne 4. června 2018

Přítomni:

Bc. Ivo Novotný (předseda)
Miroslav Charvát, Robert Lučan

Omluven:

Josef Horák

Neomluven:

Milan Zaviačič

Přizváni:

Ing. Věra Sigmundová (starostka města Chropyně)
Ing. Dana Jedličková (tajemnice výboru)

Místo zasedání:

zasedací místnost Městského úřadu v Chropyni

Začátek a konec jednání:

16:40-17:45

Program jednání:
Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně
2. Návrh termínu a obsahu příštího zasedání
1.

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Chropyně
Schůze č. 37 ze dne 4. června 2018
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1. Kontrola plnění usnesení Rady města Chropyně
K tomuto bodu jednání byla přizvána Ing. Věra Sigmundová, která podrobně okomentovala usnesení přijatá na zasedáních
Rady města Chropyně ve dnech 9. května a 23. května 2018.

K informacím o záležitostech projednávaných na zasedáních rady se vedla diskuse, ve které mimo jiné požádal Bc. Novotný
o aktuální informace o vývoji kolem nemocnice v Kroměříži. Ing. Sigmundová uvedla, že v červnu proběhne seminář
pořádaný Českou lékařskou komorou, na které bude vše kolem nemocnic ve Zlínském kraji projednáváno. Připomněla
několik posledních vystoupení pana hejtmana v této věci, ve kterých, dle jejích slov, situaci kolem nemocnic bagatelizuje a
dehonestuje všechny, kdo se podepsali pod petici. Petice je stále aktivní, stále je k dispozici občanům na radnici i
v papírnictví pana Hoška. K červnovému zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje dodala, že stále ještě není k dispozici
žádná písemná podoba skutečné koncepce zdravotnictví v kraji. Pan Lučan připomněl, že se v současné době píše v tisku o
magnetické rezonanci v Kroměříži. Ing. Sigmundová potvrdila, že na nákupu se opravdu pracuje, ale provází ho komplikace.
Povolení pro magnetickou rezonanci je časově omezené, doufá, že se výstavba nového pavilonu podaří stihnout v daném
termínu.
Bc. Novotného dále zajímala situace kolem pozemků bývalých lázní, kde měl soukromý investor v plánu postavit jistou
obdobu domova důchodců. Ing. Sigmundová připomněla, že v dotčené lokalitě byla vyhlášena kompetentními krajskými
orgány záplavová aktivní zóna, tudíž zde není možné záměr realizovat. Investor čeká na doběhnutí platnosti vynětí ze
zemědělského půdního fondu. Po jeho skončení pozemek vyčistí.
Bc. Novotného zaujalo umístění mobilního domu v kolonii pod zámkem. Ing. Sigmundová potvrdila, že o jeho umístění jsou
již na městském úřadě informace, věc prošetřuje stavební úřad.
Bc. Novotný dále požádal o umístění vhodné zábrany na cestu kolem rybníka, která by zabránila průjezdu vozidel kolem
zahrádkářské kolonie. Ing. Sigmundová podala obsáhlou informaci o dlouhém hledání vhodného řešení. Nejprve se
prověřovala možnost závory, kterou by však mohli projet cyklisté, záměr u kompetentních orgánů neprošel. Dále se
prověřovala možnost umístění dvou sloupků, které by průjezd aut znemožnily. Dle kompetentních nadřízených orgánů by
tyto však musely být osvětleny. Do této lokality ale není elektrické vedení doposud přivedeno. Stále se hledá vhodné
řešení.
Bc. Novotný urgoval opravu povrchu cesty kolem rybníka. Ing. Sigmundová uvedla, že úkol tohoto znění byl již řediteli SMM
uložen. Úkolováno bylo provedení kvalitní opravy, stávající opravy jsou nedostatečné. SMM bylo uloženo povrch vyspravit
recyklátem, ten následně řádně zhutnit. Pan Lučan se za zlepšení situace kolem rybníka také přimlouval, byť si je vědom
komplikovaných vlastnických vztahů k dotčeným pozemkům (spoluvlastnictví města a arcibiskupství).
V diskusi padl také dotaz na vyřízení stížností na nekvalitní povrch tenisových kurtů. Ing. Sigmundová připomněla, že hřiště
bylo reklamováno, byly provedeny opravy a od loňského roku je v pořádku. Nemá informace o tom, že by s povrchem
tenisových kurtů byly problémy.
Pana Charváta zajímal vývoj veřejné sbírky na opravu lávky Josefínka. Ing. Sigmundová konstatovala, že každý občan může
nahlédnout prostřednictvím webových stránek na transparentní účet spolku Lužňáci vedený u FIO banky a tam se osobně
přesvědčit, jak sbírka postupuje. Jak postupují práce na obnově lávky však neví, město zatím nevyplatilo spolku Lužňáci
ani v rozpočtu města alokovanou částku 50.000 Kč, jelikož vyplacení si ve smlouvě podmínilo připravenou dokumentací
k obnově lávky.
Pan Charvát dále připomněl svůj požadavek na umístění retardéru na Hanáckém náměstí. Ing. Sigmundová připomněla, že
se tímto záměrem město již několikrát zabývalo, ale umístění retardéru nebo zřízení nového přechodu pro chodce
komplikuje tvar křižovatky a blízkost parkovacích míst (v poměru k hraně křižovatky). Bc. Novotný požádal alespoň o
zmírnění nebezpečné dopravní situace obzvláště v koupací sezóně zvýrazněním stávajících dopravních značek, často se
stává, že řidiči za hlavní cestu považují přímý směr z ulice Tyršovy k tělocvičně.

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Chropyně bere na vědomí informace o činnosti Rady města Chropyně.
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nepřítomen: 2
Schváleno v předloženém znění

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Chropyně
Schůze č. 37 ze dne 4. června 2018
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2. Návrh termínu a obsahu příštího zasedání
Další zasedání kontrolního výboru se uskuteční v pondělí 3. července 2018 v 16:30 v zasedací místnosti MěÚ Chropyně.
Proběhne kontrola investičních akcí, které budou dokončeny (oprava chodníku na Masarykově ulici, Kompostárna - sociální
zázemí).

Bc. Ivo Novotný
předseda výboru

Zapsala: Dana Jedličková

