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Zpráva o činnosti Kontrolního výboru města Čáslavi za rok 2021 

Předkládá: Ing. Drahomír Blažej, MBA, předseda kontrolního výboru, člen zastupitelstva města 

Zpracoval: Ing. Drahomír Blažej, MBA, předseda kontrolního výboru, člen zastupitelstva města 

 

Zastupitelstvo města Čáslavi bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru města 
Čáslavi za rok 2021. 

 

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2021 

Kontrolní výbor zastupitelstva města Čáslav vykonával v roce 2021 kontroly, které spadají do 

jeho kompetence podle zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích, a to:  

a) kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, 
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na      

úseku samostatné působnosti, 
           c)    plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 
V roce 2021 byly provedeny kontroly, kde jednotlivé okruhy byly stanoveny a přiděleny 
dvojicím členů na schůzkách KV, a to jak z usnesení zastupitelstva a rady města, a taktéž 
z obecně závazných vyhlášek.  Bylo provedeno celkem 7 kontrol, z toho 4 v prvním pololetí a 

zbylé 3 v pololetí druhém, které zahrnovaly velký počet kontrolovaných usnesení rady i 
zastupitelstva města. Počet členů KV se v průběhu roku ztenčil na 7, kdy jedna členka 
rezignovala ze zdravotních důvodů. Určité zdravotní problémy měl i další člen výboru, a tak ke 
konci roku byl KV fakticky pouze šestičlenný. 

Dále též ukončila svou činnost skupina zastupitelů pro obecnou kontrolu chodu Městské 
nemocnice.   

Předkládám zde pouze náhled kontrol, ostatní jsou k nahlédnutí u paní Ladislavy na 
městském úřadě. 

 Jedna z mnoha témat kontroly usnesení zastupitelstva města: 

Zaměření kontroly: „Usnesení č. ZM/38/2020 ze dne 20.4.2020“ 

- nakládání s nemovitým majetkem města: 

           Odbor správy majetku města MěÚ Čáslav předkládá, že je vlastníkem bytových domů 
čp. 1696–1697 

Pokud město Čáslav prodává byty (jednotky) v domě, kde je více jak 5 jednotek 3 různých 
vlastníků, musí být nejpozději po převodu první jednotky založeno společenství vlastníků 



jednotek, jinak katastrální úřad nezapíše vlastnické právo dle připravených KS k dalším 
převáděným jednotkám: ustanovení § 1198 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

Z tohoto důvodu se zakládá společenství vlastníků jednotek. 

Usnesení č. ZM/109/2020 – nakládání s nemovitým majetkem města 

Předložená dokumentace: 

- 2.11.2020 předkládá návrh na usnesení. 

Zastupitelstvo města Čáslav schvaluje záměr převést 14 bytových jednotek, vymezených 
prohlášením vlastníka č.p. 1706 spolu s podíly ve výši 1/14 na společných částech domu na 

pozemku st.p.č. 3354 v kat. území Čáslav, c ul. Jeníkovská Čáslav, nájemcům těchto bytů dle 
uzavřených opčních smluv schválených usnesením ZM č. 81/99 ze dne 17.11.1999. 

-prodej příslušných spoluvlastnických podílů na pozemku st.p.č. 3354 

Město je vlastníkem bytového domu čp. 1706. Dům byl zkolaudován v roce 2000 a na jeho 

výstavbu byla použita dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Z toho důvodu byla nemovitost 
zatížena zástavním právem a musela být užívána jako nájemní. Zkrácením vázací doby, tj. ke 

dni 1.4.2019 zaniklo zástavní právo i užívání nemovitosti jako nájemní. S nájemci byly 

podepsány opční smlouvy a smlouvy nájemní, dle kterých přejde vlastnické právo na nájemce 
uplynutím 20 let od kolaudace domu čp. 1706, po uhrazení kupní ceny bytů. Kupní cena bytů 
byla jednotlivými nájemci uhrazena. Spolu s vlastnictvím bytů bude na jednotlivé nájemce 
převeden i spoluvlastnický podíl ve výši 1/14 na pozemcích. Cena za 1m 2 byla stanovena ve 
výši 1 700,- Kč. Celková částka, kterou by budoucí vlastníky měla být uhrazena je 513 400,- Kč. 
Jelikož v roce 2019 byla převáděna první část opčních bytů 1696 a 1697 v Jeníkovské ulici a 
Znalecký posudek byl stanoven za stejnou cenu tj. 1700,- Kč/m 2 . Zastupitelstvo svým 
usnesením schválilo prodej pozemků za 50 % ceny, proto byl vznesen návrh též za 50% 
odprodej pozemků. 

Usnesení č. ZM/110/2020 – nakládání s nemovitým majetkem města 

Předložená dokumentace: 

Zastupitelstvo města Čáslavi souhlasí se založením Společenství vlastníků jednotek Jeníkovská 
1706 v Čáslavi, aby mohlo dojít k převodu bytů jednotlivým nájemcům. 

- Důvodová zpráva – Odbor správy majetku města MěÚ Čáslav předkládá. 

Pokud město Čáslav prodává byty v domě, kde je více jak 5 jednotek 3 různých vlastníků, musí 
být nejpozději po převodu první jednotky založeno SVJ, jinak katastrální úřad nezapíše 
vlastnické právo. Bylo tedy založeno SVJ a do výboru byli zvoleni stávající nájemci.  

Zde byla provedena komplexní kontrola navazujících usnesení s konstatováním:  

Závěr: Město Čáslav postupuje v souladu se zákony. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 



Kontrola usnesení Rady města: 
Kontrolní výbor provedl opětovnou kontrolu dne 15.06.2021, a to usnesení Rady města 
327/2019 – Částečná uzavírka úseků silnice č.1/38 (obchvat), kdy mimo jiné byla ověřována 
informace z kontroly provedené 25.11.2020, že práce na opravách použitých částí silnice od 
Kalabousku až po výjezd z Čáslavi a opětovné napojení na obchvat, budou pokračovat na jaře 
roku 2021, kdy mělo dojít ke generální opravě ul. Jeníkovská, pravý pruh ve směru na 

Havlíčkův Brod a již zmíněného pravého pruhu ve směru od Kutné Hory, od Kalabousku 
směrem k městu. 

V usnesení RM i ve vyjádření správce komunikací (ŘSD)je dohodnut závazek, že: 
 „náhrada případných následných škod se uskuteční na náklady žadatele o uzavírku a  
objížďku“. 

Za tímto účelem byl stav komunikací a škody na komunikacích před i po akci zdokumentovány. 

Náhrada je vázaná na stanovení rozsahu škod a dohodu o nápravě vzniklých škod (§24, 

odst.6.zák. č.13/1997, o pozemních komunikacích, v platném znění) 

Závěrem bylo konstatováno: 
Kontrolou zjištěny tyto nedostatky: 

- stav oprav ke dni 15.6.2021 je na obdobné úrovni jako při kontrole 25.11.2020 

- z jednání s ŘSD nejsou vedeny a evidovány výstupy 

- nebyla předložena dohoda o nápravě vzniklých škod, která má být podkladem pro 
řešení škod a oprav komunikací 

Vyjádření pana místostarosty Martina Horského: 

1) Od 25.11.2020 proběhla oprava ul. Jeníkovská před zimním obdobím(500m2), aby bylo 

zamezeno další degradaci povrchu komunikace 

2) Na ZM 21.06.2021 byli zastupitelé informováni o dalším vývoji oprav na základě 
získaných informací zástupcem ŘSD 

Opakovaná kontrola byla provedena z důvodu zjišťování stávajícího stavu a postupu „Dohody 

o nápravě vzniklých škod“ a obeznámení se s očekávaným datem zahájení nápravných prací. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Plán práce se pro rok 2022 se nadále odvíjí od zákona č. 128/2000 Sb., Zákona o obcích a  

kontroly budou probíhat dle výběru jednotlivých dvojic kontrolního výboru. 

Závěrem bych chtěl konstatovat, že v prvním i druhém pololetí byly provedeny plánované 

kontroly, které neshledaly větších pochybení ze strany kontrolovaných subjektů, až na 
chybějící Dohodu o nápravě vzniklých škod, která má být podkladem pro řešení škod a oprav 
komunikací. Pokud byly nějaké podněty ze strany členů KV k provedené kontrole, byly 

předloženy danému subjektu k vyjádření a nápravě.  

Kontrolující obdrželi materiály ke kontrole podle svých žádostí v požadovaném rozsahu, až na 
malé výjimky, zmíněné v závěrech daných kontrol, a vždy se setkali se vstřícným a 
profesionálním jednáním ze strany zaměstnanců MěÚ.  

Ing. Drahomír Blažej MBA 
předseda kontrolního výboru  
 

 


