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ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU  

               ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV  ZA ROK 2014 

 
  

 

V roce 2014 se Kontrolní výbor Zastupitelstva města Turnov (KV ZM) sešel celkem 

na sedmi řádných zasedáních (v únoru a v červenci nezasedal) a jednom mimořádném 

zasedání (září). KV pracoval v plném počtu devíti členů.  

Kontrolní výbor vycházel ve své práci z Plánu činnosti KV na rok 2014, který byl 

schválen na zasedání KV dne 27. ledna 2014. Následně byl tento plán společně se Zprávou o 

činnosti za rok 2013 schválen na zasedání ZM dne 27. února 2014. 

 Činnost KV probíhala na základě zákona č.128/2000 Sb. o obcích. 

Pravidelně byly projednávány informace o kontrole usnesení RM a ZM. 

Dále byly zařazovány kontrolní zprávy z provedených kontrol, kterými byli 

jednotliví členové KV pověřeni. 

Průběžně byly předkládány informace o účasti členů KV v hodnotících komisích 

výběrových řízení vyhlášených městem a na kontrolách prováděných finančním 

odborem. 
KV se pravidelně zabýval aktuálními otázkami rozvoje města (informace starosty 

města Ing. Tomáše Hockeho a místostarostů Ing. Jaromíra Pekaře a Mgr. Otty Špetlíka). 

Vedení města bylo ze strany členů KV informováno o nedostatcích, které negativně ovlivňují 

život občanů. Na základě připomínek a upozornění členů KV byla opět řada problémů řešena. 

 

V roce 2014 pokračovala velmi dobrá spolupráce s vedoucím odboru správního 

MěÚ Zd.Hovorkou, který pravidelně docházel na zasedání KV, prováděl potřebné 

administrativní práce (zasílání pozvánek a zápisů z jednání KV) a informoval o přijatých 

peticích, připomínkách a stížnostech občanů. Byl také nápomocen v řadě otázek především 

z právní oblasti. V minulých letech každoročně předkládal členům KV materiály 

z kontroly usnesení RM a ZM, které byly projednávány na zasedáních RM a ZM. 

Z těchto podkladů vycházel KV při své kontrole usnesení RM a ZM. V tomto období 

(2014) nebyl tento materiál zpracován, a to jednak z technických důvodů, jednak 

z důvodu pracovního vytížení pracovníků OS. KV již několikrát upozorňoval na vytížení 

pracovníků finančního odboru a odboru správního, na něž byly převedeny úkoly 

zrušeného odboru kontroly. Problém byl vedením města řešen jen částečně – kontrolou 

příspěvkových organizací byla pověřena p. Vlčková (FO), která se vrátila z mateřské 

dovolené (usnesení RM č. 353/02, 354/02 a 356/02 kladou důraz na zkvalitnění vnitřního 

kontrolního systému městského úřadu).  

Nadále probíhala spolupráce s vedoucí finančního odboru MěÚ Turnov Bc. Janou 

Chodaničovou, která předložila členům KV plán kontrol příspěvkových organizací města na 

rok 2014. Proběhla pouze jedna kontrola s účastí člena KV - ve Zdravotně sociálních službách 

Turnov. 

Pro potřeby kontrolní činnosti členové KV spolupracovali i s dalšími vedoucími 

odborů. Vysoce oceňují především spolupráci s L. Těhníkovou, vedoucí OSM. 

K projednání aktuálních otázek byli zváni i další členové jednotlivých organizačních 

složek MěÚ.  

Velmi dobrá spolupráce probíhala s Bc. Terezou Stejskalovou, sekretářkou 

vedení města, a po jejím odchodu na mateřskou dovolenou s Ing. Klárou Preislerovou a 

poté s Monikou Donátovou. 

 

  



 

 

  

I. Kontrola usnesení Zastupitelstva města a Rady města 

 

 

Kontrolní výbor jako iniciativní a kontrolní orgán je oprávněn a povinen předkládat 

zastupitelstvu města své návrhy, stanoviska a kontrolní závěry. Kontrolní výbor plní úkoly 

uložené mu v § 119 odst. 3 písm. a) a písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích. Kromě toho 

plní také další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo. Jedním z úkolů, které plní kontrolní 

výbor přímo ze zákona o obcích, je kontrola plnění usnesení rady města a zastupitelstva 

města. Kontrolní výbor proto předkládá zastupitelstvu zprávu o plnění úkolů daných 

usneseními rady města (RM) a zastupitelstva města (ZM) za sledované období. Kontrola 

plnění se týká především těch usnesení, jimiž se ukládají organizacím města povinnosti nebo 

zakládají práva nebo řeší otázky finanční a majetkové povahy. 

 V roce 2014 KV průběžně realizoval kontrolu usnesení RM a ZM. Usnesení byla 

kontrolována jednak z hlediska jejich věcného a časového plnění, jednak z hlediska 

formálního. Bylo sledováno dodržování termínů oznamovací povinnosti vyvěšování zápisů ze 

zasedání ZM na úřední desce města a na oficiálních internetových stránkách. Dále byly 

kontrolovány podpisy ověřovatelů a evidence zápisů, platnost hlasování o návrzích atd. 

Při kontrole usnesení RM a ZM spolupracovali členové KV s pracovníky příslušných 

odborů MěÚ, především s vedoucí OSM L.Těhníkovou. Kontrola se týkala jednak usnesení 

s dlouhou dobou trvání, jednak byla zaměřená tematicky na otázky majetkové povahy 

(prodeje městského majetku).  

 

 

 

 

1) Kontrola usnesení RM a ZM z hlediska formálního 

 

Při průběžné kontrole na základě výše uvedených formálních hledisek nebyly shledány  

závažné nedostatky (některé nepřesnosti, např. nesouhlasící počty hlasů při hlasování, 

byly bezprostředně vyjasněny a řešeny s Bc. T. Stejskalovou, sekretářkou vedení 

města). 

 

2) Kontrola usnesení z hlediska jejich věcného plnění a dodržení termínů 

Kontroly byly zaměřeny na průběh plnění, problémy při realizaci usnesení a na příčiny  

dlouhodobého neplnění některých usnesení. 

 

a) Byla kontrolována platnost usnesení RM se starším datem přijetí (2001 – 

2011).   

            Usnesení týkající se průběžných a dlouhodobých úkolů: 
- provádění veřejnosprávních kontrol (FO), 

- zkvalitnění vnitřního kontrolního systému a zvýšení četnosti kontrol na všech 

úsecích činnosti, 

- uzavírání dohod o provedení stavebních úprav v nájemních bytech na náklady 

nájemníků, 

- hledání nájemců pro nepronajaté pozemky, 

- zajištění průběžné informovanosti občanů o separaci odpadů, 

- záměr prodeje zastavěných ploch pozemků pod bytovými domy, 

- rozhodování o snížení nebo prominutí doplatku do stanovené úhrady za obyvatele 

v DD Pohoda (komise ZSST), 



 

 

- příprava optimálních smluvních podmínek vztahů mezi Městem Turnov a 

MST,s.r.o. při realizaci sportovního areálu Maškovka (jednatel MST a OSM) 

 

            Usnesení se starším datem přijetí a dosud nesplněná se týkají: 

            -     pokračování dlouhodobých podmínek ve smlouvách o budoucích kupních    

                  smlouvách k prodeji pozemků města 

- dlouhodobá jednání s Pozemkovým úřadem 

- problémů s vlastníky a spoluvlastníky pozemků při prodejích a směnách těchto 

pozemků. 

 

b)  Výběrově byla kontrolována usnesení ZM (OSM) za období září 2013 – 

duben 2014, týkající se prodeje městských nemovitostí (pozemky, budovy). 

            Bylo prověřováno především dodržení termínů splatnosti kupní ceny. Ve sledovaném  

            období nedošlo k žádným problémům ze strany kupujících. 

 

Závěr kontroly: Kontrolou usnesení za sledovaná období nebylo zjištěno žádné 

závažné pochybení ze strany orgánů města při plnění úkolů vyplývajících 

z usnesení. 

  

 

 

II. Kontrola dodržování právních předpisů Městským úřadem Turnov na 

úseku samostatné působnosti. 

  

   Na základě schváleného Plánu činnosti KV na rok 2014 byla realizována jedna 

kontrola -  kontrola směrnice pro výběrová řízení, týkající se především dodržování  

principu transparentnosti v procesu zadávání veřejných zakázek (je prováděna   

každoročně). 

 

1. Kontrola dodržování směrnice pro výběrová řízení – Zásady a postupy 

k zadávání zakázek Městem Turnov 

Kontrolou byl pověřen člen KV Ing. P. Soudský. 

Kontrola je prováděna průběžně. 

Kontrolní zpráva byla projednána a schválena na zasedání KV dne 15. září 2014. 

 

Kontrola byla provedena formou nahodilého prověření dokumentů, které jsou 

zveřejněny na webových stránkách Města Turnov. 

Na webových stránkách v kolonce Veřejné zakázky je umístěna ke každé zakázce 

dokumentace v členění: 1. Zadání veřejné zakázky, 2. Zápis o výběrovém řízení 

(kromě zakázek malého rozsahu), 3. Usnesení RM (pokud je vyžadováno), 4. 

Oznámení o uzavření smlouvy, 5. Smlouva. 

Informace jsou řazeny chronologicky s tím, že jsou děleny na aktuální zakázky (které 

probíhají) a ukončené zakázky (u nichž již byla uzavřena smlouva s dodavatelem). 

V roce 2014 je v ukončených zakázkách dokumentováno cca 74 zakázek. 

Nahodilou kontrolou byla prověřena komplexnost dokumentů následujících 

ukončených zakázek: 

1. Zahrada Waldorfské mateřské školy ze dne 3.1. 2014 – dokumentace je kompletní, 

2. Stavební úpravy v ZŠ Alešova v Turnově ze dne 28. 2. 2014 – dokumentace je 

kompletní, 



 

 

3. Oprava střechy penzionu Žižkova ul., čp. 2032 a 2047 Turnov ze dne 21. 3. 2014 – 

dokumentace je kompletní, 

4. Letní údržba prostoru přírodního koupaliště v Dolánkách ze dne 27. 2. 2014 – 

dokumentace je kompletní. 

 

Závěr kontroly: Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky či porušení v dodržování 

Zásad a postupů k zadávání zakázek Městem Turnov. 

        

 

 

 

 

III. Plnění kontrolních úkolů uložených zastupitelstvem 

    Zastupitelstvo města v roce 2014 pověřilo kontrolní výbor třemi kontrolními úkoly: 

            1. Prověření platnosti právních kroků včetně usnesení RM a ZM Turnov v souvislosti 

               s Domem přírody v Dolánkách. 

            2. Kontrola rekonstrukce a oprav dvou komunikací (v rámci investiční akce Čistá  

               Jizera):   

               a) rekonstrukce ulice Zborovská, 

               b) oprava povrchů v ulici Jeronýmova. 

            3. Kontrola rozdělení finančních prostředků sportovní komisí. 

 

 

1. Prověření platnosti právních kroků včetně usnesení RM a ZM Turnov v  

         souvislosti s Domem přírody v Dolánkách 

 

         Kontrola probíhala na základě usnesení ZM č. 120/2014, přijatého na zasedání ZM dne  

         27. 3. 2014. 

         Kontrolou byli pověřeni členové kontrolního výboru Petr Soudský a Alena Svobodová. 

         Kontrolní zpráva byla projednána na zasedání KV dne 26. května 2014. 

 

         V usneseních RM a ZM týkajících se problematiky Domu přírody v Dolánkách byly  

         zjištěny nepřesnosti, které mohly vést zastupitele k nejednoznačnému pochopení, komu  

         bude postoupen projekt Dům přírody v Dolánkách, kdo bude provozovatelem a komu  

         bude město Turnov poskytovat příspěvek na provoz. KV v závěru kontrolní zprávy  

         doporučuje zastupitelstvu požádat starostu města o vysvětlení problematiky a  

         o informaci, jak bude řešeno financování. 

         Tato problematika včetně kontrolní zprávy KV byla projednána na zasedání ZM dne  

         29. května 2014. 

            

 

2. a) Kontrola rekonstrukce ulice Zborovská 

 

         Kontrola probíhala na základě usnesení ZM č. 286/2014, 

         přijatého na zasedání ZM dne 29. května 2014: ZM ukládá KV provedení kontroly akce  

         rekonstrukce Zborovské ulice a rekonstrukce Jeronýmovy ulice. Předmětem kontroly by 

         měly být podmínky zadání, příprava projednání s občany a výsledky tohoto investičního  

         záměru. 

         Kontrolou byli pověřeni členové kontrolního výboru Alena Svobodová  

         a Václav Fanta. 



 

 

         Kontrolní zpráva byla projednána a schválena na zasedání KV dne 15. září 2014. 

          

         Byla prověřena příprava projektové dokumentace včetně zadání, realizace projektu, 

         způsob informování obyvatel Zborovské ulice o této investiční akci a možnost 

         vyjadřovat připomínky .  

         Kontrolní zpráva obsahuje stanoviska KV ke všem námitkám, které občané uvedli ve 

         svém písemném podkladu ze dne 10.6. 2014 (podepsáni M. Rakoušová a O. Grund). 

        Tato kontrolní zpráva je přílohou Zprávy o činnosti KV za rok 2014 (bude projednávána 

        společně s ní). 

 

 

 

 

b) Kontrola realizace povrchu komunikace Jeronýmova 

 

         Kontrola probíhala na základě usnesení ZM č.286/2014, přijatého na zasedání ZM dne 

         29. května 2014. 

         Kontrolou byla pověřena Alena Svobodová. 

         Kontrolní zpráva byla projednána a schválena na zasedání KV dne 15. září 2014. 

 

         Součástí investiční akce „Čistá Jizera I – město Turnov“ byla 

         rekonstrukce kanalizace v ulici Jeronýmova. V průběhu realizace došlo k dalším  

         požadavkům ze strany VHS a města (rekonstrukce vodovodu, obnova chodníků, veřejné  

         osvětlení). Rozsáhlé zásahy do vozovky si vyžádaly celkovou opravu povrchu 

         komunikace (nikoli pouze nad rýhami). Dodavatelem stavby byla firma Eurovia CS,a.s. 

 

         Kontrolní zpráva se zabývá řešením stížnosti Ing. Zd. Romanyho na chybné položení 

         asfaltových povrchů v ulici Jeronýmova, v jehož důsledku dešťová voda míjí 

         kanalizační vpusti.Vzhledem k tomu, že v době kontroly ze strany KV zároveň  

         probíhalo reklamační řízení v souvislosti s touto stížností (město Turnov uplatnilo 

         reklamační vadu vůči dodavatelské firmě Eurovia CS,a.s.), obsahuje kontrolní zpráva 

         skutečnosti spojené s vyřizováním reklamace. Firma Eurovia CS,a.s. reklamaci 

         neuznala, provedla však nápravu nevyhovujícího stavu přebroušením povrchu 

         komunikace v blízkosti vpustí. 

        Tato kontrolní zpráva je přílohou Zprávy o činnosti KV za rok 2014 (bude projednávána 

         společně s ní).  

 

 

          

 

                    

 

3. Kontrola rozdělení finančních prostředků sportovní komisí 

 

          Kontrola probíhala na základě usnesení ZM č. 315/201: ZM pověřuje kontrolní výbor 

          zastupitelstva kontrolou rozdělení finančních prostředků sportovní komisí dle 

          schválených rozpočtových pravidel v roce 2013 a 2014. 

          Kontrolou byli pověřeni členové kontrolního výboru Jiří Vele, Jindřich Zeman 

          a Karel Tokan. 

          Tato problematika byla projednána na mimořádném zasedání KV dne 12. září 2014 za  



 

 

          přítomnosti F. Zikudy, předsedy sportovní komise, a Ing. M. Hejduka (TJ Sokol). Za 

          KV byli přítomni A. Svobodová, K. Tokan, J. Vele, J. Zeman. 

 

          Kontrola byla provedena na základě stížnosti TJ Sokol (Ing. M. Hejduk). TJ Sokol 

          namítá, že dle platných pravidel není jasné, že výpočet podílu na energie má být 

          proveden pouze z údajů na hlavní činnost a zpochybňuje dělení finančních prostředků 

          sportovním organizacím za rok 2012 a 2013 (finanční poškození TJ Sokol). V závěru 

          kontrolní zprávy se konstatuje, že při rozdělování příspěvků sportovním organizacím 

          vycházel předseda sportovní komise F. Zikuda z podkladů, které dodaly sportovní 

          organizace včetně TJ Sokol. 

 

 

 

IV. Kontrolní činnost na základě vyřizování stížností občanů. 

 

        Připomínky nebo podněty občanů  byly předány vedoucím odborů nebo vedení 

        města na jednání KV v rámci bodu Aktuální otázky rozvoje města. 

 

        Byla dořešena stížnost paní D. Tymrákové na práci a jednání ředitelky příspěvkové  

        organizace Hrad Valdštejn Mgr. E. Krejčové. Touto stížností se zabývali J. Zeman a  

        A.Svobodová a závěry byly uvedeny ve Zprávě KV o činnosti za rok 2013.  

 

       Na základě žádosti Ing. E. Gruberové, ředitelky nově vzniklé příspěvkové  

       organizace Turnovské památky a cestovní ruch, se 26. června 2014 konala schůzka, 

       které se zúčastnila předsedkyně KV A. Svobodová a na níž byla projednána stížnost 

       D.Tymrákové. 

 

       Dne 7. července 2014 byla tato záležitost projednána na jednání RM, na němž  

       předsedkyně KV A. Svobodová předložila informaci o kontrole této stížnosti 

       v součinnosti s FO (Bc. J. Chodaničová, ved. FO, a Mgr. J. Majerová). 

   

 

 

 

 

V. Účast členů KV na vybraných kontrolních akcích finančního odboru MěÚ 

      (dle Plánu veřejnoprávních kontrol příspěvkových organizací FO na rok 2014) 

 

      Plán kontrol příspěvkových organizací byl předán na KV až v měsíci květnu s tím, že 

      kontrolami bude pověřena paní Vlčková, která se vrátí v červnu z mateřské dovolené. Do 

      konce srpna však ze strany FO nebyl stanoven žádný termín kontrol, jichž se měli členové 

      KV zúčastnit. Vzhledem k ukončení volebního období (poslední zasedání ZM – 

      26. 9. 2014) z časových důvodů byla uskutečněna pouze jedna kontrola příspěvkových 

      organizací za účasti člena KV – ve Zdravotně sociálních službách Turnov (P. Soudský). 

 

      1. Zdravotně sociální služby Turnov 

      Kontroly se zúčastnil P. Soudský v součinnosti s pracovnicemi FO Mgr. J. Majerovou a  

      pí Vlčkovou. 

      Kontrola proběhla začátkem září 2014 a dosud nebyla ukončena. 

 



 

 

  

                 

         

 

VI. Účast členů KV na výběrových řízeních vyhlášených městem 
 

1) Rekonstrukce střech v čp. 2032 a čp. 2047 v Žižkově ulici Turnov – A. Svobodová 

2) Stavební úpravy ve Středisku pro volný čas dětí a mládeže Turnov – A. Svobodová 

3) Dodávka nábytku do střediska pro volný čas dětí a mládeže Turnov – A. Svobodová 

4) Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění vozidel a pojištění 

odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel Města Turnova -  A. Svobodová 

5) Zahrada Waldorfské mateřské školy Turnov „V přírodním stylu“ – D. Brabcová 

6) Zpevnění cesty podél Stebénky Turnov – D.Brabcová 

7) Letní úprava zeleně a brouzdaliště v Dolánkách – D.Brabcová 

8) Rekonstrukce hygienických zařízení a jídelny v 1. ZŠ Alešova ul. Turnov – 

D.Brabcová 

9) Oprava komunikace Na Sboře – D.Brabcová 

10) Průchod Františkánskou zahradou – D. Brabcová 

11) Kompostárna bioodpadu – Město Turnov – D.Brabcová 

12) Hodnocení výběrového řízení TS Turnov, technika pro kompostárnu (2krát) – 

D.Brabcová 

13) Rekonstrukce zeleně 2. etapa – D.Brabcová 

14) Kompostárna bioodpadu Město Turnov – 2.výběrové řízení (2krát) – D. Brabcová  

15) Výstavba Sportovně rekreačního areálu Maškova zahrada v Turnově –P.Soudský 

Výběrové řízení bylo 26. 5. 2014 (po zhodnocení nabídek) zrušeno pro překročení 

maximálně přípustné ceny ve všech nabídkách. V současnosti probíhá nové VŘ. 

      16)TDI akce Sportovně rekreační areál Maškovka – J. Vele 

      17)Chodníky Palachovy ulice – J. Vele 

      18)Průchod Františkánskou zahradou – J. Vele 

      19)Opěrná zeď Hradu Valdštejn – J. Zeman 

      20)Zahrada MŠ a ZŠ Sluníčko Turnov v přírodním stylu – J. Zeman 

      21)Demolice Jatek Turnov – J. Zeman 

      22)Úpravy kaple na návsi Mašov – J.Zeman 

 

 

Výběrová řízení, jichž se zúčastnili členové KV, proběhla v souladu se zákonem o 

veřejných zakázkách.. 

 

Zápisy z jednání kontrolního výboru i kontrolní zprávy jsou k dispozici na odboru správním 

MěÚ Turnov (ved. Z. Hovorka). 

 

V Turnově dne 15. září 2014     

 

 

 

        Zpracovala : 

 

doc .PhDr. Alena Svobodová, CSc. 

                                                                                          předsedkyně kontrolního výboru  


