
 Zápis 
6. schůze kontrolního výboru zastupitelstva města Nepomuk 

 
konaného dne 20. května 2019 od 19.00 hodin v restauraci Sokolovna v Nepomuku, U Sokolovny 308.  
 
Přítomni: Václav Novák, předseda výboru 
  Karel Baroch, člen výboru   

Lenka Sedláková, člen výboru 
  Ing. Petr Čekan, člen výboru 
   
Z dnešního jednání je řádně omluven Roman Bláha. 
 
Jednání výboru zahájil v 19.00 hodin předseda výboru Václav Novák.  
 
1. Kontrolní výbor provedl kontrolu usnesení zastupitelstva ze dne 25.4.2019. Bylo konstatováno, že 

plnění jednotlivých bodů usnesení prověří předseda výboru osobně před dalším jednáním 
zastupitelstva.  
 

2. ad 6. zápisu 3. schůze KV ze dne 14.2.2019: 
 
Bylo konstatováno, že na dotaz KV, zda se město Nepomuk zabývá připomínkou Marcela Klause, 
přednesenou dne 20.9.2018 na XXIV. zasedání zastupitelstva města Nepomuk ohledně plnění 
závazku města k vybudování komunikace k průmyslové zóně ve Dvorci, bylo odpovězeno ústně na 
zasedání zastupitelstva města dne 25.4.2019, tedy že se město touto problematikou zabývá, je 
vypracován projekt a z důvodu ztíženého jednání s jedním ze soukromých vlastníků pozemků je 
třeba vybudovat přeložku plynového vedení. Dle prohlášení pana starosty je pan Marcel Klaus je 
s touto situací obeznámen a souhlasí s tím, že uvedené práce budou dokončeny do konce letošního 
roku. 

 

3. ad 2. zápisu 4. schůze KV ze dne 11.3.2019: 
 
Ve věci stížnosti občanů na nevyhovující podmínky bydlení v domě čp. 476 v Nepomuku, Nádražní 
ulice, kontrolní výbor bere na vědomí zprávu stavebního technika Tomáše Chouně přednesenou na 
jednání zastupitelstva dne 25.4.2019. Připravuje se harmonogram prací. KV žádá o sdělení, zda 
město počítá s uvolněním finančních prostředků z rozpočtu a v jakém časovém horizontu. 
 

4. KV konstatuje, že byly doplněny zápisy ze schůzí zastupitelstva od 1.11.2018 a žádá o zveřejnění i 
posledního zápisu ze schůze zastupitelstva ze dne 25.4.2019 na webových stránkách města. 
  

5. ad 5. zápisu 4. schůze KV ze dne 11.3.2019  
 

KV konstatuje, že členové zastupitelstva byli seznámeni s průběhem soudního sporu s nájemníky 
bytového domu v Nepomuku, U Sokolovny 558 a 559 v Nepomuku, a to na zasedání zastupitelstva 
dne 25.4.2019. 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. ad 7. zápisu 5. schůze KV ze dne 23.4.2019 
 
K dnešnímu dni nebylo odpovězeno.  
 
 
 
 

Jednání bylo ukončeno ve 21.00 hodin 
 
 
 
 
 
 
……………………………………                …………………………………… 
Václav Novák          Karel Baroch 
předseda výboru         člen výboru 
 
 
…………………………………….               …………………………………….  
Ing. Petr Čekan         Lenka Sedláková 
člen výboru          člen výboru 


