KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHROPYNĚ

Zápis z 10. jednání dne 30.06.2020
Přítomni:

Milan Bajer, Ivan Juřena, Radek Kroupa, Robert Lučan, JUDr. Natalie Navrátilová, Ing. Dana Jedličková

Omluveni:

Bohumil Batěk, Ing. Pavel Kučeravec

Neomluveni:

-

Předsedající:

JUDr. Natalie Navrátilová

Zapisovatelka:

Ing. Dana Jedličková

Předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně JUDr. Natalie Navrátilová zahájila zasedání výboru
v 16:00 přivítáním všech přítomných. Předsedající konstatovala, že výbor je usnášeníschopný, neboť je přítomna nadpoloviční většina všech jeho členů. Dále vyzvala přítomné členy výboru k podání námitek proti zápisu z předchozího
jednání. Žádné námitky nebyly vzneseny.
Předsedkyně výboru na závěr zahajovací části předložila návrh programu a vyzvala přítomné členy výboru k jeho doplnění. Vzhledem k tomu, že nikdo z přítomných nepodal žádný návrh, byl níže uvedeným usnesením schválen tento
program jednání:
1.

Kontrola pohledávek města Chropyně

2.

Kontrola investiční akce "Revitalizace dětského hřiště Mašinka na Moravské ulici"

3.

Vývoj spotřeby elektrické energie v návaznosti na provedenou částečnou rekonstrukci veřejného osvětlení

4.

Kontrola zimní údržby místních komunikací ve městě za sezónu 2019/2020

5.

Kontrola plnění vlastních usnesení, kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady

6.

Stanovení termínu a obsahu příštího jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně

USNESENÍ
Ko n tro lní v ý b o r Za s t up i tel s tv a m ě s t a Ch ro py n ě s c hv a luj e
program jednání č. 10 dne 30.06.2020.
Hlasování
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

1. Kontrola pohledávek města Chropyně
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0045-KVZM2020
Ing. Lenka Macháčková

Vedoucí finančního odboru Ing. Lenka Macháčková předložila přítomným členům výboru přehled pohledávek na místních poplatcích, tedy přehled o nedoplatcích na poplatku za pronájem zahrádek (1.092 Kč k 31.05.2020), na pokutách
uložených přestupkovou komisí (24.569 Kč), poplatku ze psa (21.607 Kč), poplatku za zábor veřejného prostranství
(1.679 Kč) a poplatku za komunální odpad (1.239.385 Kč).
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Rozprava:
V rámci rozpravy se členové výboru zajímali o to dlouhodobý vývoj objemu nedoplatků. Ing. Macháčková uvedla, že je
zaznamenán nárůst neplatičů. Největší podíl nedoplatků je evidován u tzv. poplatku za popelnice, kde jsou evidovány
nedoplatky od roku 2002. Všechny nedoplatky jsou vymáhány v souladu s platnou legislativou, včetně exekucí nebo
naopak případných odpisů nedobytných pohledávek.
Významný podíl na nedoplatcích za popelnice je například tvořen poplatky na nezletilé, které podle dřívější platné
právní úpravy mířily po dovršení plnoletosti za dětmi, nyní jsou dluhy dětí namířeny na rodiče. V letošním roce budou
naposledy tyto dluhy odepsány, uplyne totiž prekluzivní lhůta (6 let).
Pan Juřena požádal o připravení písemného materiálu, ve kterém budou jednotlivé pohledávky rozčleněny podle let,
bude tedy patrné, které pohledávky jsou nové a které se naopak táhnout mnohdy i řadu let. Z takového materiálu bude
na první pohled patrný trend vývoje objemu pohledávek. Ing. Macháčková takový poklad připraví na příští zasedání
výboru.

USNESENÍ ČÍSLO 0042/10KVZM/2020:
Ko n tro lní v ý b o r Za s t up i tel s tv a m ě s t a Ch ro py n ě b ere n a v ěd o m í
informace o stavu pohledávek na místních poplatcích k 31.05.2020, a
Ko n tro lní v ý b o r Za s t up i tel s tv a m ě s t a Ch ro py n ě uk lád á
předsedkyni výboru vyžádat si od vedoucí finančního odboru upravený přehled pohledávek podle požadavků
vznesených členy výboru a tento předložit na příštím zasedání výboru.
Hlasování
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

2. Kontrola investiční akce "Revitalizace dětského hřiště Mašinka na Moravské ulici"
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0047-KVZM2020
Bc. Silvie Škarbová

Referentka odboru VaŽP Bc. Silvie Škarbová seznámila členy výboru s průběhem realizace revitalizace dětského hřiště
na ulici Moravská, které podle svého dominantního prvku neslo dosud název "Mašinka".
Dodavatelem herních prvků je firma MONOTREND, s. r. o., z Tišnova, která současně nové herní prvky také nainstalovala. Terénní úpravy včetně dosypu dopadové plochy provedla firma ROBICONT - Robert Lučan.
Práce na revitalizaci hřiště zbrzdilo deštivé počasí, které komplikuje dodržování nutných technologických postupů. Dle
slov Bc. Škarbové, byl měly být instalace dokončeny zítra (1. července).
Hřišti bude nově dominovat pirátská loď a spolu s ní lanový kolotoč. Současně dojde k výměně nevyhovujícího dětského pískoviště v bezprostředním sousedství.
Při instalaci lodi došlo na mírné komplikace při dodržení ochranných a bezpečnostních pravidel, přesto se cena této
investiční akce se zastavila na částce 358.968 Kč. V rozpočtu tak zůstává ještě cca 140.000 Kč, které budou použity na
úpravu herních prvků v areálu městského koupaliště. Další v pořadí pak bude modernizace dětského hřiště na ulici K.
H. Máchy, ta už však bude realizována až v novém roce.
Rozprava:
Rozprava k tomuto bodu se vedla především o vysokých cenách herních prvků a jejich povinné každoroční prohlídce.
Členům výboru byl předložen katalog, ze kterého byly nové herní prvky vybrány. Na celkové ceně investice se jen samotné herní prvky podílí částkou 276.000 Kč. Členové výboru doporučili o vysokých cenách herních prvků informovat
občany (například článkem ve Zpravodaji), protože diskuse se dále obrátila k nevhodnému užívání hřišť ve městě mladistvými obzvláště v pozdních hodinách.
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Pana Juřenu pak například zajímala četnost povinných prohlídek všech dětských hřišť ve městě a jejich cenová náročnost. Bc. Škarbová uvedla, že prohlídky musejí být prováděny každoročně. Odborník s příslušným osvědčením vystaví
protokol, který obsahuje vždy i zjištěné závady s termíny jejich povinného odstranění. Prohlídky stojí kolem 18 tisíc Kč
ročně.

USNESENÍ ČÍSLO 0043/10KVZM/2020:
Ko n tro lní v ý b o r Za s t up i tel s tv a m ě s t a Ch ro py n ě b ere n a v ěd o m í
informace o realizace akce "Revitalizace dětského hřiště Mašinka na Moravské ulici".
Hlasování
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

3. Vývoj spotřeby elektrické energie v návaznosti na provedenou částečnou rekonstrukci veřejného osvětlení
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0044-KVZM2020
František Jablunka

Investiční technik města pan Jablunka připravil pro členy výboru informace o vývoji spotřeby elektrické energie veřejným osvětlením ve městě poté, co byly realizovány již dvě etapy výměny svítidel za úspornější.
Pro porovnání uvedl spotřebu elektrické energie za rok 2016 (tedy za kalendářní rok, kdy ještě nebyly zahájeny práce
na modernizaci osvětlení). Spotřeba činila 234,457 MWh. V roce 2019, když už byly obě prozatím provedené etapy
modernizace veřejného osvětlení v provozu, už spotřeba činila pouze 143,562 MWh. Úspora tak činí 90,895 Mwh (ceny
energie se každoročně mění, proto je pokles spotřeby vyjádřen takto).
Rozprava:
V rámci rozpravy se debatovalo o připravované třetí a poslední etapě rekonstrukce veřejného osvětlení, po jejíž realizaci by měla být již celá Chropyně zmodernizována. Práce jsou však teprve na začátku, vypsání příslušného dotačního
titulu se očekává v září.
Zazněly však varovné informace o tom, že v rámci modernizace zatím dochází pouze k výměně svítidel, jednotlivé rozvaděče jsou však již v havarijním stavu. Dotační titul použití dotačních prostředků i na opravu rozvaděčů neumožňuje.

USNESENÍ ČÍSLO 0044/10KVZM/2020:
Ko n tro lní v ý b o r Za s t up i tel s tv a m ě s t a Ch ro py n ě b ere n a v ěd o m í
informace o vývoji spotřeby elektrické energie veřejným osvětlením.
Hlasování
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

4. Kontrola zimní údržby místních komunikací ve městě za sezónu 2019/2020
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0046-KVZM2020
Dalibor Kondler

Ředitel SMM pan Kondler zaslal písemnou krátkou zprávu, ze které vyplynulo, že vzhledem k velmi mírným teplotám
a malým sněhovým nebo mrznoucím srážkám, byla zimní údržba letos velmi snadná. Pouze 13.12.2019 napadly 2 cm
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sněhu, úklid zabral cca 2 hodiny za použití vozidla s kartáčem Belos a 4 zaměstnanců na ruční úklid nejvíce exponovaných oblastí města. Nebylo nutné dokupovat žádný posypový materiál.
Rozprava:
Projednáno bez rozpravy.

USNESENÍ ČÍSLO 0045/10KVZM/2020:
Ko n tro lní v ý b o r Za s t up i tel s tv a m ě s t a Ch ro py n ě b ere n a v ěd o m í
informace o zimní údržbě místních komunikací za zimní sezónu 2019/2020.
Hlasování
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

5. Kontrola plnění vlastních usnesení, kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0042-KVZM2020
Ing. Věra Sigmundová

Členové výboru byli informováni o splnění všech úkolů uložených výborem. Informace o činnosti rady města mají členové trvale, k dispozici dostávají výpisy z jednání rady a informativní zprávy o plnění úkolů uložených radou. Stejně tak
mají k dispozici zápisy z jednání zastupitelstva.
Starostka města Ing. Sigmundová nemohla být výjimečně přítomna na tomto zasedání, aby okomentovala případné
dotazy členů výboru. Nabídla proto členům výboru, že na jejich případné otázky odpoví dodatečně písemně.
Žádné dotazy nebyly vzneseny.
Rozprava:
Projednáno bez rozpravy.

USNESENÍ ČÍSLO 0046/10KVZM/2020:
Ko n tro lní v ý b o r Za s t up i tel s tv a m ě s t a Ch ro py n ě b ere n a v ěd o m í
Hlasování
Přítomno 5, pro 5, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

6. Stanovení termínu a obsahu příštího jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Chropyně
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0043-KVZM2020
JUDr. Natalie Navrátilová

S ohledem na nadcházející letní prázdniny navrhla předsedkyně výboru svolat příští zasedání výboru na pondělí 7. září
2020 v 16:30 v zasedací místnosti Městského úřadu v Chropyni.
Výbor se bude věnovat kontrole dokončených investičních akcí, dalším bodům dle plánu práce, předložen bude také
upravený přehled pohledávek města podle požadavků členů výboru.
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Rozprava:
Projednáno bez rozpravy.

USNESENÍ ČÍSLO 0047/10KVZM/2020:
Ko n tro lní v ý b o r Za s t up i tel s tv a m ě s t a Ch ro py n ě uk lád á
předsedkyni výboru svolat další zasedání na pondělí 7. září 2020 v 16:30 do zasedací místnosti Městsk=ho úřadu
Chropyně.

Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným za účast na dnešním jednání a 10. jednání v 17:00 ukončila.

JUDr. Natalie Navrátilová
předsedkyně výboru

