
Odpovědi RMN na dotazy a připomínky z KV dne 10.12.2015 

 
 
1) Odpovědi na dotazy z předchozího jednání KV nebyly zřejmě členům KV nedopatřením zaslány. 
Posíláme je tedy spolu odpověďmi na nové dotazy. 
 
 
2) Dřevo z prořezů městské zeleně 
 
Z prořezů městské zeleně v intravilánu města bylo v r. 2015 prodáno fyzickým osobám – občanům 
města Nepomuku palivové dřevo v celkové ceně 5.700 Kč  
Jelikož v roce 2015 nedocházelo k tak masivnímu prořezu starších porostů jako v minulosti, nelze 
očekávat příjmy v řádu desítek tisíc korun ročně. Prořez byl prováděn hlavně na mladších porostech 
a ty byly štěpkovány (s příjmem do městské pokladny). Vaše podezření na odvoz dřeva zdarma bylo 
prošetřeno a potvrdilo se, že ve dvou případech bylo dřevo skutečně ponecháno pracovníkům 
technických služeb, kteří si toto dřevo (několik běžných metrů) mimo pracovní dobu odvezli. 
S vedoucím pracovníkem bylo o tomto jednáno a pro rok 2016 byla zajištěna náprava. 
 
 
3) Kontroly faktur 
 
 a) Dle vyjádření vedoucího finančního odboru jsou údaje na fakturách zcela v souladu s 
požadavky auditu a odboru dozoru KÚ PK. 
  

b) Dle informace městského IT specialisty jsou tonery (a další drobný hardware) 
objednávány dle potřeby a to formou poptávky několika prověřených dodavatelů (3 různé firmy), 
kdy vítězí nejnižší nabídková cena. Dodavatelské firmy, s kterými se dlouhodobě spolupracuje, byly 
zvoleny s ohledem na zkušenosti, které jsou s kvalitou jejich zboží i servisu, stejně tak s pružností a 
rychlostí dodávky. Je samozřejmě možné uvažovat o centrálním nákupu. Otázkou ale je, zda-li bude 
výsledná cena o tolik nižší, aby vyvážila možná negativa tohoto řešení (vázanost smlouvou a z toho 
vyplývající skutečnosti – objem odběru, termíny, kvalita …). 
  

c) Finanční prostředky na kulturní akce a propagaci města byly vynakládány zcela v souladu 
se schváleným rozpočtem města na rok 2015, kdy např. na propagaci města byla přímo určena 
částka 400 tis. Kč. KV by tedy měl konstatovat, že je naplňováno usnesení zastupitelstva, nikoliv 
tuto věc rozporovat. 
 Podrobné položkové vyúčtování nepomucké pouti je na webových stránkách města v zápisu 
z jednání kulturní komise (ze dne 10.6.2015), jejímž členem je i člen KV M. Kubík. Položkové 
vyúčtování koncertu kapely Čankišou a reprezentačního plesu města naleznete v příloze. K těmto 
dvěma akcím je zapotřebí uvést: 1) koncert Čankišou měl třetinovou návštěvnost oproti očekávání, 
což vedlo k horšímu hospodářskému výsledku; 2) obnovený ples města byl pojatý jako 
reprezentativní záležitost, kde se mohou potkat zastupitelé, zástupci místních spolků, podnikatelé i 
širší veřejnost. Velké množství vstupenek bylo proto rozdáno zdarma, jako pozornost pro aktivní 
obyvatele našeho města (zastupitele, zástupce spolků i místních firem). Ples byl uskutečněn na 
základě podnětu, který byl přijat hned na prvním setkání kulturní komise. Návštěvníky byl ples 
hodnocen velmi kladně.  
Není také pravdou, že by kulturní akce navštěvovala jedna malá skupina lidí. Akce pořádané 
městem jsou pestré a zaměřené na široké spektrum návštěvníků, jak po generační, tak stylové a 
žánrové stránce.  



Otázka ekonomických nákladů kulturních akcí obecně byla několikrát na podnět M. Kubíka 
diskutována na KK, přičemž naprostá většina členů KK se stejně jako většina členů rady domnívá, že 
kulturu je nezbytné financovat z veřejných prostředků (stejně jako např. údržbu veřejných 
prostranství). Obecně se doporučuje, aby obec vynakládala 5-10% svého rozpočtu na kulturu. 
Bohatá kulturní nabídka je jedním z významných faktorů určujících kvalitu života v místě. Diskuze 
nad tímto tématem patří ovšem úplně jinam než do odpovědi kontrolnímu výboru. 
     

e) Město Kasejovice nemá smlouvu se Storgé z.s. Psi na území Kasejovic byli odchyceni se 
souhlasem starosty města Nepomuk a faktura byla uhrazena z našeho rozpočtu jako vstřícné gesto 
vůči sousednímu městu, které nám o několik týdnů dříve věnovalo bezúplatně kontejner na 
biologický odpad, a s kterým se jednalo o prodeji pozemků pod pionýrským táborem v Přebudově. 
  

f) Společnosti Trakom a FK Nepomuk byly placeny faktury za sekání na základě nemožnosti 
použít městskou techniku. Technika, která byla předchozím vedením zakoupena a nepochybně 
vysoutěžena za nejnižší cenu byla půl sezony mimo provoz. 

Aby nedocházelo k podobným nákupům techniky, která je nedostačující pro údržbu města a 
jde spíše o zařízení hobby, bylo požádáno několik firem, které se profesionálně zabývají údržbou 
zeleně a sekáním trávy o poskytnutí informací. Na základě jejich referencí byly stanoveny klady a 
nedostatky jednotlivých strojů. 
  

g) Ve výběrovém řízení byl v nabídce i zmiňovaný traktor Wisconsin. Traktor ISEKI má ovšem 
v několika ohledech lepší technické parametry než traktor Wisconsin (vyšší výkon, nižší spotřeba, 
pohon nožů kardanem …). 
  

h) Propagace ve Zlatých stránkách se doposud platila každoročně. Dnes navíc nejde o 
tištěné Zlaté stránky, ale i o službu, která informace o organizaci automaticky sdílí do cca 20 dalších 
on-line databází.   
  

i) Stojany na jízdní kola byly pořízeny v rámci projektu nové městské cyklotrasy 
(podpořeného dotací z PK) a budou instalovány v jarních měsících, aby cyklotrasa mohla sloužit v 
sezóně 2016. 
 
 
 
4) Forma zápisů z KV 
 
Pro přehlednost závěrů kontrolního výboru, jejich kontrolu a možnost reakce na ně doporučuje 
rada kontrolnímu výboru přijímat k jednotlivým záležitostem číslovaná usnesení (viz praxe 
předchozího KV). Celkově pak doporučujeme při formální úpravě zápisů přihlédnout (v přiměřené 
míře) k současnému formátu zápisů ze zastupitelstva či rady města.  
 
 
 
5) Kompetence KV 
 
Rada si dovoluje upozornit, že náplní činnosti kontrolního výboru je dle § 119 odst. 3 písm. a) a 
b) zákona o obcích, kontrola plnění usnesení městského zastupitelstva a městské rady a dále 
kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku 
samostatné působnosti.  



Kontrolnímu výboru proto nenáleží hodnotit, zda je správné či špatné vynakládat finanční 
prostředky na kulturu, či dokonce které konkrétní akce se mají či nemají pořádat, jak má vypadat 
propagace města, jaký typ traktoru se má koupit či kdo má sekat trávníky. Tato rozhodnutí připadají 
v obecné rovině do gesce zastupitelstva (nastavení položek rozpočtu) a v konkrétní rovině pak do 
pravomoci rady či věcně příslušných radních.   
Pokud někteří členové KV s politikou stávající městské rady nesouhlasí, mají se svým názorem 
vystoupit přímo na půdě zastupitelstva, kde je k tomu spousta vhodnějších příležitostí než bod 
„Zprávy z jednání KV“ - například v rozpravě při projednávání rozpočtu, v rozpravě u bodu „Zprávy z 
jednání městské rady“ či v závěrečné diskuzi v bodě „Různé“. Zde všude je příhodné přednést svou 
kritiku, případně předložit pozměňující návrhy či protinávrhy k návrhům předkládaným radou 
města. Zastupitelé (členové i nečlenové KV) mohou také navrhovat zařazení nových bodů do 
programu – např. „Šokující zjištění na radnici“ či „Návrh na odvolání městské rady“. Na to vše mají 
plné a nezadatelné právo. Neměli by ale kritikou stávající koalice zaplňovat zápisy z jednání KV.  
Úkolem kontrolního výboru totiž není být hlásnou troubou opozice, ale dohlížet na plnění usnesení 
zastupitelstva a rady a na soulad činnosti orgánů samosprávy se zákonnými normami a o svých 
zjištěních pravidelně informovat zastupitelstvo (optimálně v rámci bodu „Kontrola plnění 
usnesení“). Touto činností, tedy vlastní kontrolou plnění usnesení zastupitelstva a rady, se 
kontrolní výbor od začátku tohoto volebního období ovšem fakticky nezabýval. 
 
 
 
V Nepomuku 11.1.2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Přílohy: 
 
 
 
 
 

Vyúčtování kulturní akce - 29. 8. 2015 

   KONCERT ČANKIŠOU 

      

  Účel Částka 

Výdaje     

Honoráře   29 765,00 Kč 

  Honorář kapely 19 000,00 Kč 

  Doprava kapely a aparatury 9 000,00 Kč 

  Občerstvení kapely 1 765,00 Kč 

Infrastruktura   7 200,00 Kč 

  Ozvučení 7 200,00 Kč 

Propagace   4 218,00 Kč 

  Výlep plakátů Rožmitál 169,00 Kč 

  Výlep plakátů Horažďovice 780,00 Kč 

  Výlep plakátů Klatovy 600,00 Kč 

  Výlep plakátů Plzeň 2 081,00 Kč 

  Výlep plakátů Blatná 588,00 Kč 

  Celkové výdaje 41 183,00 Kč 

      

Příjmy Vstupné 3 460,00 Kč 

  Celkové příjmy 3 460,00 Kč 

      

  Hospodářský výsledek -37 723,00 Kč 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Vyúčtování kulturní akce - 28. 11. 2015 

   PLES MĚSTA NEPOMUKA 

      

  Účel Částka 

Výdaje     

Honoráře   37 057,00 Kč 

  Taneční orchestr  21 000,00 Kč 

  Občerstvení orchestru 1 850,00 Kč 

  Artistické vystoupení 6 000,00 Kč 

  Moderátor 4 500,00 Kč 

Ceny    3 707,00 Kč 

  Šunkové prasátko 480,00 Kč 

  Destiláty 1 022,00 Kč 

  Prádelské likéry 507,00 Kč 

  Sada vín 450,00 Kč 

  Zahradní keramika 966,00 Kč 

  Materiál na zabalení cen 282,00 Kč 

Infrastruktura   9 000,00 Kč 

  Pronájem sálu 5 000,00 Kč 

  Šatna 1 200,00 Kč 

  Výzdoba sálu 2 800,00 Kč 

Občerstvení   27 300,00 Kč 

  Raut 25 200,00 Kč 

  Welcome drink 2 100,00 Kč 

  Celkové výdaje 77 064,00 Kč 

      

Příjmy Vstupné 6 600,00 Kč 

  Celkové příjmy 6 600,00 Kč 

      

  Hospodářský výsledek -70 464,00 Kč 

 
 
 
 
 


