KONTROLNÍ VÝBOR ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHROPYNĚ

Zápis z 13. jednání dne 08.02.2021
Přítomni:

Ivan Juřena, Ing. Pavel Kučeravec, Robert Lučan, JUDr. Natalie Navrátilová, Ing. Dana Jedličková

Omluveni:

Milan Bajer, Bohumil Batěk, Radek Kroupa

Neomluveni:
Předsedající:

JUDr. Natalie Navrátilová

Zapisovatelka:

Ing. Dana Jedličková

Hosté:

Seznam hostů je uveden na samostatné prezenční listině.

Předsedkyně Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně JUDr. Natalie Navrátilová zahájila zasedání výboru
v 16:30 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.
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.

Vybudování varovného, informačního a výstražného systému města Chropyně a zpracování digitálního povodňového plánu

2.

Kontrola plnění vlastních usnesení, kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady

3.

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. 13 dne 08.02.2021.
Hlasování
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

1. Vybudování varovného, informačního a výstražného systému města Chropyně a zpracování digitálního povodňového plánu
Číslo materiálu:
Předkladatel:

0059-KVZM2021
František Jablunka

V rámci kontroly dokončených investičních akcí byla referentem investic Františkem Jablunkou předložena ke kontrole kompletní dokumentace akce "Vybudování varovného, informačního a výstražného systému města Chropyně a
zpracování digitálního povodňového plánu". Občané města tuto akci nejvíce vidí v podobě rekonstrukce městského
rozhlasu.
Na tuto akci získalo město dotaci o Ministerstva životního prostředí z programu 11531 - Operační program životní
prostředí 2014-2020 ve výši 4.179.622 Kč.
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Na zpracování digitálního povodňového plánu byla vybrána Ing. Jana Nečesánková, IČ: 053 09 565. tato část akce
byla realizována za cenu 183.920 Kč.
Na provedení vybudování varovného, informačního a výstražného systému byla vybrána firma PWS Plus, s. r. o. ze
Starého Města, IČ: 283 05 795. Fakturace za práce odvedené touto firmou činila 3.636.311 Kč.
Celkové náklady (včetně přípravy projektu, administrace akce, stavebně-technického dozoru nebo individuálního
oprávnění ČTÚ) činí 4.140.548,50 Kč.
Rozprava:
JUDr. Navrátilovou či pana Juřenu v následné diskusi například zajímaly detaily k digitalizaci povodňového plánu. Pan
Jablunka vysvětlil, že obsahem byla instalace čidel k vodnímu toku Moštěnky a propojení sdílení informací z těchto
čidel i řady dalších čidel, již dříve instalovaných například na toku Moravy a Bečvy. Nepřetržitý přístup k informacím o
stavu vodních toků v případě krizové situace napomůže optimálnímu postupu zásahů či rozhodnutí kompetentních
orgánů od hasičů nebo krajského úřadu až po povodňovou komisi města.
Pan Lučan se v rámci diskuse o novém městském rozhlase, jeho provedení, rozmístění a nastavení zmínil o nastavení
hlasitosti, kterou vnímá jako přílišnou. Pan Jablunka jej ujistil, že hlasitost se průběžně upravuje podle postřehů a
podnětů občanů. Kdokoliv může nahlásit problémy se slyšitelností městského rozhlasu. Upozornil však na to, že
slyšitelnost je nastavena tak, aby byl rozhlas srozumitelně slyšitelný i v oblastech vzdálených od jednotlivých amplionů, což bohužel může u osob v těsné blízkosti amplionu vyvolávat pocit zbytečně naddimenzované hlasitosti.

USNESENÍ ČÍSLO 0057/13KVZM/2021:
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 investiční akci "Vybudování varovného, informačního a výstražného systému města Chropyně a
zpracování digitálního povodňového plánu".
Hlasování
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

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

0057-KVZM2021
JUDr. Natalie Navrátilová

Členové výboru byli informováni o plnění úkolů uložených výborem a byli informováni o stavu plnění úkolů uložených
zastupitelstvem města.
Dále byla na jednání výboru přizvána starostka města Ing. Věra Sigmundová, aby byla k dispozici k zodpovězení otázek na usnesení přijatá radou města. Členové výboru dostávají průběžně výpis usnesení rady i informativní zprávu o
plnění přijatých usnesení a uložených úkolů radou města.
Rozprava:
JUDr. Navrátilová požádala o předložení přehledu účasti jednotlivých zastupitelů a dalších osob na zasedáních výběrových komisí. Pozastavila se nad tím, že některých jednání se účastnil jen jeden nebo dva zástupci města, přičemž
komise musí být vždy minimálně tříčlenná. Ing. Sigmundová uvedla, že dalším členem každé komise je téměř vždy
také osoba vykonávající stavebně-technický dozor, případně i zástupce dalšího investora (například na opravě železného mostu se bude podílet rovným dílem město a Arcibiskupství olomoucké, proto i Arcibiskupství mělo ve výběrové komisi svého zástupce). Přehled o zapojení ale město eviduje pouze u zastupitelů, členů výborů a dalších osob tak,
aby bylo možno jejich účast střídavě obměňovat.
Členy výboru poté zajímaly aktuální informace o stavu prací na objektu č. p. 258 na ulici Ječmínkova. Ing. Sigmundová
uvedla, že práce vstupují do finále. Ve středu 10. února by měla být stavba převzata od dodavatele, v příštím týdnu
by měl objekt projít kolaudací. V současné době mírné potíže působí pouze neustálá vlhkost, která brání položení
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podlahoviny v přízemí. Pana Lučana zajímaly vícepráce spojené s tímto objektem nad rámec původních odhadů. Ing.
Sigmundová uvedla, že některé náklady byly nepředvídatelné (například objem betonu v podlahách byl větší, než se
původně plánovalo), některé byly logické (jako potřeba dodělat zateplení, kde chybělo), byly ale i náklady vzniklé
z naprosto překvapivých důvodů (jako například zvýšení celkové ceny akce o svítidla, která sice v projektu uvedena
jsou, ale rozpočtář je nezanesl do položkového rozpočtu, a tedy s nimi nepočítala výsledná cena akce). Po ukončení
prací dojde k přestěhování knihovny do nových prostor v přízemí tohoto objektu. Přestěhuje se také SMM do nových
kanceláří v patře. V patře prozatím zůstanou tři místnosti nevyužité. Možnosti jejich obsazení se intenzivně hledají.
JUDr. Navrátilová následně obrátila debatu ke svozu a likvidaci odpadů. Smlouva na vývoz popelnic s firmou Biopas
skončila v 31.12.2020. Ing. Sigmundová uvedla, že v důsledku komplikované přípravy nového výběrového řízení na
svoz odpadů, do kterého má být dle komise pro odpadové hospodářství, zanesen i nový způsob třídění odpadů, se
nestihlo vypsat výběrové řízení v loňském roce. Aby nedošlo ke kolapsu, tedy k tomu, že nebude mít kdo v Chropyni
vyvážet popelnice a kontejnery, bylo vybrán dodavatel této služby na dobu určitou, tj. do 30.6.2021. Nejlevnější nabídku podala firma Biopas, byť cena, za kterou tuto službu provádí v letošním roce, je výrazně vyšší než cena, za
kterou tutéž službu poskytovala do prosince 2020. V současné době se již blíží do finále výzva na celý nový systém
včetně tzv. systému door to door. Tento výběr už bude proveden na dobu neurčitou. Nabídky mají zájemci podávat
v únoru, nová smlouva by mohla být uzavřena v dubnu. Časově nejnáročnější bude dodání nových odpadových nádob
a jejich osazení čipy. Očekávané spuštění nového systému nastane 1. července 2021. Ing. Sigmundová nabádá
všechny k tomu, aby si s novým systémem nespojovali snahu o ušetření nákladů či snížení poplatků za popelnice pro
občany. Je třeba mít na zřeteli aktuálně platnou legislativu, která výrazně navýšila ceny za uložení odpadu na skládce. Prvoplánovou snahou města musí být především snížení objemu odpadu ukládaného na skládky. Proto budou u
každého domu 4 nádoby - na plast, papír, směsný odpad a bioodpad.
Ing. Kučeravce zajímal vývoj kolem projektu na park u hřbitova. Ing. Sigmundová uvedla, že město nesouhlasí s udělením pokuty, jednání s ÚOHS čekají na výsledek soudního řízení.
Členové výboru se v debatě vrátili k vícepracím na objektu č. p. 258, respektive k chybě projektanta. Pan Lučan či paní
JUDr. Navrátilová se domnívají, že by projektant měl nést zodpovědnost za svou práci a požádali o předložení
smlouvy s projektantem na objekt č. p. 258 na příštím zasedání výboru.
Pana Juřenu zajímalo, zda se posunula příprava elektrifikace zahrádkářské kolonie u zámeckého rybníka. Ing. Sigmundová uvedla, že investorem je E.ON, ale z toho, co je jí známo ví, že E.ON narazil na odpor jednoho vlastníka pozemku. Nesouhlasil s tím, aby vedení šlo po hranici jeho pozemku. E.ON hledá jinou cestu, jak požadavku zahrádkářů
vyhovět, bohužel se celá akce zpomalila, ale určitě přípravy pokračují.
JUDr. Navrátilová přednesla také své negativní stanovisko k distanční výuce na místní základní škole, která se jí jeví
jako nedostatečná - velmi krátká. Ing. Sigmundová ji upozornila, že město je sice zřizovatelem školy, ale nemá kompetence zasahovat do otázek vzdělávání. Námitky musejí rodiče tlumočit přímo řediteli školy.
Závěrem ještě Ing. Sigmundová uvedla, že proběhne pravděpodobně mimořádné zasedání zastupitelstva, aby mohla
být v termínu do 5. března podána žádost o dotaci na rekonstrukci Městského kulturního střediska. O přesném termínu budou zastupitelé i veřejnost v řádném zákonném termínu informováni.

USNESENÍ ČÍSLO 0058/13KVZM/2021:
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 průběžném plnění usnesení přijatých Radou města Chropyně a Zastupitelstvem města Chropyně k 8.
únoru 2021.
Hlasování
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

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

0058-KVZM2021
JUDr. Natalie Navrátilová
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Předsedkyně výboru navrhla příští zasedání výboru uskutečnit v pondělí 15. března 2021 v 16:30 v zasedací místnosti Městského úřadu v Chropyni.
Mimo záležitostí dle plánu práce navrhla provést kontrolu smlouvy s projektantem Ing. Gregorem na rekonstrukci
objektu Městského kulturního střediska a kontrolu všech smluv mezi městem Chropyně a dalšími subjekty, jejichž
předmětem je likvidace odpadů.
Rozprava:
Projednáno bez rozpravy.

USNESENÍ ČÍSLO 0059/13KVZM/2021:
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
termín dalšího zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Chropyně na pondělí 15. března 2021.
Hlasování
Přítomno 4, pro 4, proti 0, zdrželo se 0, nehlasoval 0

Předsedkyně výboru poděkovala všem přítomným za účast na dnešním jednání a 13. jednání v 17:50 ukončila.

JUDr. Natalie Navrátilová
předsedkyně výboru

