Materiál číslo: 34

K projednání Zastupitelstvu města Tišnova – 12.12.2016
Předkládá Ing. Bc. Brzobohatá Zuzana - předsedkyně výboru
___________________________________________________________________________
Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti
rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů v platném znění.
Osobní údaje jsou v souladu s § 16, § 17 a § 95 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
v platném znění. K nahlédnutí na sekretariátu MěÚ.

Zápis č. 5/2016 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva
města Tišnova

Obsah materiálu
Anotace
Zápis z KV čís. 5 2016

Příloha č. 1

Protokol o výsledku provedené kontroly Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova

Příloha č. 2

Protokol o výsledku provedené kontroly Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ
nám. 28. října v Tišnově

Příloha č. 3

Návrh usnesení
Zastupitelstvo města Tišnova
bere na vědomí
Zápis čís. 5/2016 ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova

Zpracováno dne 08.11.2016

Předkladatel

Za správnost

Zpracovatel

Právní garance

Garant

Ing. Bc. Brzobohatá
Zuzana
předsedkyně
výboru

Ing. Bc. Brzobohatá
Zuzana
předsedkyně
výboru

Ing. Mašek Albín
tajemník výboru

Bc. Dospíšil Jiří
starosta

Anotace
Zastupitelstvu města Tišnova je předkládán Zápis čís. 5/2016 ze zasedání Výboru kontrolního
Zastupitelstva města Tišnova, konaného dne 2. listopadu 2016.

Příloha č. 1

Z Á P I S čís. 5 2016
ze zasedání Výboru kontrolního Zastupitelstva města
Tišnova
Přítomni:
Ing., Bc. Brzobohatá,, Ing. Ondráček, pan Hájek, pan Pilný, pan Křehlík, paní
Rudolfová, pan Habart, Ing. Kytner
Přítomno: 8 z 9 členů Výboru kontrolního Zastupitelstva města Tišnova, výbor je
usnášeníschopný
Nepřítomni a omluveni: Ing. Dušek
Tajemník KV: Ing. Mašek
Hosté: Ing. Petra Jůzová
Navržený program jednání:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Technický bod (schválení zapisovatele a ověřovatele, schválení programu jednání)
Rozpočet města Tišnova na rok 2017
Zpráva o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni 11. 10. 2016
Zpráva o kontrole nástavby ZŠ Smíškova - Ing. Ondráček
Zpráva o kontrole rekonstrukce sociálního zařízení na ZŠ 28. října - Ing.Brzobohatá
Různé
Závěr

Schůzi zahájila a dále ji řídila Ing., Bc. Zuzana Brzobohatá – předsedkyně kontrolního
výboru.
ad 1) - volba ověřovatele zápisu č. 5 / 2016 – byl navržen a schválen pan Jiří Habart
Výsledek hlasování

-

pro
7

proti
0

zdržel se
0

hlasování k navrženému programu jednání

Výsledek hlasování

pro
7

proti
0

zdržel se
0

V průběhu jednání se dostavil pan Pilný, dále bylo přítomno 8 členů.

Stanovení zapisovatele – určen tajemník KV, Ing. Mašek

ad 2) Na jednání kontrolního výboru byla jako host pozvána vedoucí finančního odboru Ing.
Petra Jůzová, která seznámila členy KV s návrhem rozpočtu na rok 2017. Byla probrána jak
příjmová, tak i výdajová část rozpočtu. V oblasti příjmů byla podána informace o dalším jeho
členění s podrobnějším vysvětlením. Oblast výdajů byla rozčleněna na provozní výdaje a
kapitálové výdaje a bylo zdůrazněno, že pro rok 2017 dochází v návrhu rozpočtu
k významnému navýšení provozních nákladů na opravy a udržování z částek cca 4,4 mil. Kč
za rok 2015 při skutečnosti 3,3 mil. Kč k 30. září 2016 až na plánovaných cca 11,5 mil. Kč na
rok 2017. Objasnila výši provozních příspěvků pro školy a školky, ve kterých jsou zahrnuty i
odpisy z majetku svěřeného k hospodaření, který budou PO z investičního fondu ve výši
odpisů odvádět do rozpočtu zřizovatele. U ostatních PO dojde k tomuto sjednocení v průběhu
příštího roku. V závěru svého vystoupení podala informaci k financování města se zapojením
přebytku z minulých let ve výši cca 61,2 mil. Kč.
Po další diskuzi členů KV byla přijata usnesení.
- Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova, aby plánované investice
byly realizovány v daném rozpočtovém roce, případně byly nahrazeny náhradními
projekty
- Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu města Tišnova, aby se připravovaly
projekty zejména v oblasti sociálního bydlení
Výsledek hlasování

pro
8

proti
0

zdržel se
0

ad 3) členové KV se zabývali kontrolou plnění usnesení a úkolů ke dni 11. 10. 2016 a uložili
tajemníkovi kontrolního výboru podat členům KV zprávu od ředitele MěKS Tišnov ohledně
zajištění vypracování architektonické studie řešící koexistenci stálé expozice Josefa Jambora a
galerie současného výtvarného umění v prostorách Jamborova domu. Dále byli členové KV
seznámeni tajemníkem KV s výsledkem následné kontroly u příjemců dotací Pro Tišnov a
Házená Tišnov se shrnutím, že kontrolní orgán u kontrolovaných dotací nezjistil nedostatky.
Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu o kontrole plnění usnesení ke dni 11. 10. 2016
Výsledek hlasování

pro
8

proti
0

zdržel se
0

ad 4) Vedoucí kontrolní skupiny Ing. Ondráček seznámil členy kontrolního výboru
s průběhem prováděné kontroly nástavby ZŠ Smíškova. Hlavním účelem stavby bylo
eliminovat přecházení žáků mezi budovou ZŠ na Smíškové a Riegrové ulicí a vybudování
kvalitních odborných učeben v rámci jedné budovy. Dalším požadavkem bylo vyřešit jednu
základní školu v Tišnově z hlediska bezbariérového přístupu do všech částí budovy. Tato
stavba stanovený účel plně splnila. Navíc došlo k celkové rekonstrukci a rozšíření kuchyně se
zázemím a jídelny. Staré provozy již z hygienického hlediska nevyhovovaly.
Závěr kontrolního šetření:
Základním požadavkem bylo vytvoření dostatečné prostorové kapacity školy, která by
umožnila sloučení obou pracovišť základní školy do jedné budovy. Od roku 1993 měla škola
detašované pracoviště v budově na Riegrově ulici. Žáci i učitelé byli nucení i několikrát denně

přecházet z jedné budovy do druhé (výuka tělocviku, stravování, družina, suplující učitelé,
učitelé jazyků, atd.) což s sebou přinášelo značné provozní problémy. Nemluvě o
bezpečnostním hledisku při přecházení velké křižovatky u hřbitova a velmi frekventované
Dvořákovy ulice.
Sloučením obou stupňů do jedné budovy odpadly všechny výše zmíněné problémy.
Zateplením pláště budovy došlo k úspoře na topení (dle „Energetického posudku ZŠ
Smíškova Tišnov“).
Pohledávka za firmou DEA Energetická agentura, s. r. o. je vymáhána soudní cestou a ke dni
ukončení kontroly nebyl výsledek k dispozici. Vymáhání pohledávky v podobném případě
(částky 1 907 945,60 Kč) bylo úspěšné.
Doporučení kontrolní skupiny
Vzhledem k tomu, že celý projekt, a tedy i stavební dokumentace, se týkal nového patra,
nebylo nijak řešeno propojení stávající části budovy s novou. Především pak v případě
zasíťování, telefonních linek, školního rozhlasu atd. (obecně slaboproud). Toto bylo třeba
řešit operativně, ovšem s jinými dodavateli, což s sebou neslo nemalé komplikace (dodatečné
investice).
V případě obdobných investičních akcí se doporučuje si toto ošetřit ve stavebním projektu a
financování zahrnout do rozpočtu akce.
Kontrolní výbor schvaluje závěr a doporučení kontrolní skupiny o kontrole na ZŠ Smíškova
Výsledek hlasování

pro
8

proti
0

zdržel se
0

ad 5) Vedoucí kontrolní skupiny Ing. Bc. Brzobohatá seznámila členy KV s průběhem
prováděné kontroly. Dále byli členové KV seznámeni s navrženými závěry a doporučením.
Závěry a doporučení:
Kontrolní skupina se zaměřila při kontrole především na tyto body:
1)
Probíhalo výběrové řízení v pořádku a vybraná firma odpovídala požadavkům,
případně nasvědčovalo něco tomu, že by mohlo v průběhu zakázky dojít k problémům?
Na průběhu výběrového řízení neshledala kontrolní skupina závady. Rovněž smlouva s
vybraným dodavatelem byla běžná. Kontrolní skupina zde konstatuje, že veřejné výběrové
řízení, kde jediným kritériem je cena je sice nejvíce objektivní, na druhé straně může vést k
výběru dodavatele s nekvalitním provedením zakázky. Do budoucna doporučuje zájemce, se
kterými nemá město dobré, prokazatelně doložené zkušenosti, nevybírat, což novela zákona
umožňuje.
2)
Jak kvalitně vykonávali pracovníci úřadu řízení celé akce, nebylo něco opomenuto,
probíhaly kontrolní dny a bylo vyžadováno dodržování termínů?
Kontrolní skupina velmi podrobně prostudovala veškerou předloženou dokumentaci, zápisy z
kontrolních dnů či další podklady. Jednoznačně vyplývá, že pověření zaměstnanci MěÚ
prováděli důslednou kontrolu prováděných prací, na kontrolních dnech upozorňovali na
nedostatky a vady, na nedodržování termínů a na malý počet pracovníků dodavatele na
staveništi, což je vedlo k obavám o dodržení termínu dokončení stavby. Pracovníci MěÚ také

detailně zdokumentovali závady a nedodělky a aktivně se podíleli na řešení situace. Zde
kontrolní skupina nenašla žádné pochybení a nemá doporučení do budoucna. Místostarostové
Ing. Souček a Ing. Šikula se pravidelně účastnili kontrolních dnů. Na základě neplnění
harmonogramu prací byl zástupce dodavatele pan Svatopluk Nezval pozván na jednání s
vedením města a právníkem města. Výsledkem jednání byl dodatek č. 1 smlouvy o dílo,
uzavřený dne 12. 8. 2015, který stanovil dva milníky v plnění harmonogramu, při jejichž
nesplnění měl investor možnost okamžitě od smlouvy odstoupit.
3)

Jak bylo následně reagováno na vzniklou situaci?

K nápravě situace a dokončení stavby bylo využito poměrně nestandardního postupu, tj.
dokončení jiným dodavatelem, následnou úhradou dodatkových prací původním dodavatelem.
Město vyčíslilo škody na ostatním majetku ve škole (podlahy chodeb) a sankce za pozdní
dodávku. Došlo k uzavření dohody o narovnání, zde kontrolní skupina nenalezla dokument,
který by byl podkladem pro rozhodnutí RM o výhodnosti tohoto řešení. Je otázkou, zda by
vyžadování smluvní pokuty 2x 710.000.- (byla uplatněna jen 710.000,- ) vedlo k dokončení
stavby byť v značně opožděném termínu a zda by celá záležitost nebyla předmětem soudního
sporu. Právník města na dotaz sdělil, že konzultace s ním probíhaly ústně a není k dispozici
žádný dokument. Je tedy otázka, jak RM vyhodnotila případná rizika vyplývající z obou
variant.
Zde kontrolní skupina doporučuje, aby v dalších obdobných právních případech byla vždy
vypracována písemná zpráva, např. formou zápisu, důvodové zprávy apod., tak aby se daly
vždy dohledat důvody a právní podklady, které vedly k uzavření podobných smluv. Kontrolní
výbor v této souvislosti upozorňuje, že zastupitelé musí vždy postupovat s péčí řádného
hospodáře, aby svěřené veřejné prostředky byly řádně spravovány.
Kontrolní výbor schvaluje závěry a doporučení kontrolní skupiny o kontrole na ZŠ 28. října.
Výsledek hlasování

pro
8

proti
0

zdržel se
0

ad 6) V různém nebyly projednávány žádné náměty či připomínky členů kontrolního výboru

ad 7) Jednání kontrolního výboru ukončila předsedkyně KV Ing., Bc. Zuzana Brzobohatá
v 19. 15 hod.

Přílohy: Protokol o výsledku provedené kontroly „Nástavba a přístavba ZŠ Smíškova“
Protokol o výsledku provedené kontroly „Rekonstrukce sociálních zařízení ZŠ nám.
28. října v Tišnově“

SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Výbor kontrolní zastupitelstva města Tišnova na zasedání konaném dne 2. listopadu 2016
A. schvaluje:
1.
2.
3.
4.

ověřovatele zápisu – Jiřího Habarta
navržený program jednání
závěr a doporučení kontrolní skupiny o kontrole na ZŠ Smíškova
závěry a doporučení kontrolní skupiny o kontrole na ZŠ 28. října

B. bere na vědomí:
1. zprávu o kontrole plnění usnesení a úkolů ke dni 11. 10. 2016

C. doporučuje:
-

realizovat plánované investice v daném rozpočtovém roce, případně je nahradit
náhradními projekty
připravovat projekty zejména v oblasti sociálního bydlení

D. nedoporučuje:

E. navrhuje:

F. ukládá:

Zapsal: tajemník KV, Ing. Mašek

Ověřil:
Ing., Bc. Zuzana Brzobohatá,
předsedkyně kontrolního výboru

