
ZÁPIS 
 

3. zasedání kontrolního výboru zastupitelstva města Nepomuk 2014-2018  
 
dne 10.6.2015 od 20:00, Sokolovna Nepomuk  
 
přítomni:  
Václav Kovář, Miroslav Němec, Miloslav Kubík  
 
Na zasedání byli přítomni všichni členové kontrolního výboru (dále jen KV).  
 
PROGRAM JEDNÁNÍ:  
 
NEBYL DOPŘEDU STANOVEN,  členové KV každý přinesl své podněty či podněty, které dostali od 
veřejnosti. 
 
 
Bylo projednáno: 
 

- Využívání služebního vozidla města k soukromým účelům 
 
KV dostal podnět od občana, který pozoroval místostarostu P. Kroupu, jak využívá služební vozidlo 
města k osobním účelům, konkrétně k rozvozu a vylepování plakátů na akci Nefestík. 
 
KV žádá místostarostu o reakci na tento bod, a pokud je upozornění pravdivé, žádáme o vyjádření 
Radu města, jak je upraveno využívání vozidel města k soukromým účelům představitelů města. 
 

- Usnesení rady města ve věci souhlasu společnosti EKOŠROT 
 
KV obdržel v polovině května podnět ohledně usnesení Rady města zveřejněného v Nep. Novinách, 
které se týkalo neudělení souhlasu s výkupem elektrošrotu společnosti EKOŠROT. Bylo zde 
poukázáno na skutečnost, že konkurenční společnost Kovošrot elektrošrot vykupuje a nikdo neví  
o tom, že by tato společnost souhlas města měla. 
 
KV ukládá svému členu M. Němcovi zjistit, jaké podmínky musí splnit společnosti vykupující 
elektrošrot a zdali je vůbec souhlas města zapotřebí. Pokud se ukáže, že ano, budeme požadovat  
po Radě vysvětlení, podle čeho byly souhlasy či nesouhlasy vystavovány. Město samo 
prostřednictvím sběrného dvora vybírá elektrošrot a příjmy z tohoto zpětného odběru jsou příjmem 
města z odpadového hospodářství. Je účelné, aby ideálně elektrošrot ve městě vybíral pouze sběrný 
dvůr města. Tím, že ho vybírají i jiné soukromé společnosti, klesá městu za tuto komoditu příjem.  
 

- Náklady na Nepomuckou pouť 
 
KV by rád znal celkové náklady a příjmy na Nepomuckou pouť.   
 
KV žádá Radu města o předložení položkového vyúčtování (nákladů a výnosů) v souvislosti 
s doprovodným programem Nepomucké pouti 
 

- SMS Systém 
 
Výbor projednal různé formy informování veřejnosti novým vedením města. Pozastavil se nad tím, 
proč není rozšířen a využíván SMS systém města, který slouží k informování občanů prostřednictvím 
SMS zaslaných na uvedená telefonní čísla. 
 
KV požaduje po Radě města informaci, z jakého důvodu není tento systém dále rozvíjen a využíván 
jako jeden z informačních kanálů. 
 
 
 
 



- Kruhová křižovatka u Pyramidy 
 
V souvislosti s množícími se dotazy ohledně stavby kruhové křižovatky bychom chtěli požádat Radu 
města v souvislosti s „otevřenou radnicí“, aby zveřejnila na webu města smlouvu týkající se stavby 
kruhové křižovatky U Pyramidy a dále harmonogram prací. Dále by bylo vhodné na stánkách města 
uveřejňovat zápisy z jednotlivých kontrolních dnů.  
 
Dále KV doporučuje Radě města o četnější a výraznější upozornění na slepou ulici (Nádražní) a zákaz 
odbočení ze silnice č.:20! (pouze značka u stodoly „slepá ulice“ je lehce přehlédnutelná a je to 
opravdu málo.  
 

- Reklamní stojany Na Vinici 
 
Kontrolní výbor žádá o vyjádření, zdali je uhrazen zábor veřejného prostranství přenosnými 
reklamními „áčky“  rozmístěnými v trávníku podél chodníku Na Vinicích, odkazujících na sportbar 
v sídlišti.  
 

- Radar 
 

Kontrolní výbor žádá radu o sdělení, zdali již byl znovu spuštěn radar měřící rychlost v Plzeňské ulici a 
pokud ne, co tomu aktuálně brání. 
 
 
 
Ve 22:00 bylo jednání přerušeno a pokračovalo na MěÚ Nepomuk dne 15.6.2015 od 14:00 kontrolou 
faktur za období leden – únor 2015. Přítomni V. Kovář, M. Němec 
 

- Náklady na tisk letáků s kulturními akcemi města Nepomuk 
 
Přítomní členové KV prošli došlé faktury za období leden a únor. Pozastavili se nad fakturou za tisk 
propagačních letáků s kulturními akcemi. 
 
KV žádá o informace: 

- Kolik výtisků a jak často je tištěno, 
- Jaké jsou náklady na 1 výtisk, 
- Jakým způsobem a na jakých místech je distribuce prováděna a kolik letáků se dostane mezi 

veřejnost a kolik jich zbývá nevyužito 
- Jakým způsobem byla vybrána tiskárna zajišťující tisk. 

 
 

- Zajištění systému pronájmu a praní prádla 
V souvislosti s fakturou za služby spojenou s prádlem pro městské „makáče“ chceme požádat 
Radu, o vyčíslení nákladů na tuto službu za posledních 12 měsíců po jednotlivých měsících. KV 
následně zkusí navrhnout efektivnější způsob praní prádla. 

 
Kontrola KV byla ukončena v 15:30. 
 
 
Děkujeme předem Radě města za vyjádření na uvedené dotazy. 
 
 
 


