
                                                                                                                           Kontrolní výbor

ZÁPIS Č. 04  Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU

15.06.2011

Přítomni:  Ing. Fišerová Veronika, Holá Marie, Ing. Choura Miloš, Masár Julius, Poklopová Jana, Ing. Šalda   
                       Josef
Omluveni: Ing. Moravec Milan, Šafrová Pavla
Neomluven:  Bařina Petr

Program jednání:

             1.   Zahájení schůze a schválení programu
             2.   Kontrola zápisu a plnění usnesení
             3.   Informace o plnění kontrolních úkolů

           4.   Agenda – příprava na zasedání nejbližšího zastupitelstva města 
             5.   Diskuse, různé

           6.   Shrnutí závěrů a formulace jednotlivých bodů jednání
           7.   Závěr schůze.

Jednání se uskutečnilo od 18 hod. v klubovně Kulturního domu.

K programu:

1.   Zahájení schůze a schválení programu jednání
● předseda kontrolního výboru přivítal účastníky a omluvil nepřítomné – viz výše uvedeno, p. 

Bařina se neomluvil
● žádný bod nebyl přidán

     Návrh usnesení:  Výbor schvaluje program jednání, jak byl uveden na pozvánce, na den   
                  15.06.2011. 

   Hlasování: pro - 6 , proti - 0, zdržel se – 0
   Návrh byl přijat.

2.   Kontrola zápisu a plnění usnesení
● poslední zápis 03/KV byl odsouhlasen 

rovněž kontrola usnesení byla odsouhlasena: úkoly usnesení bodu pod bodem č. 5 minulého zápisu č. 3.1 a č. 
3.6 byly splněny, úkol č. 3.3 pokračuje (je rozsáhlý a náročný), plnění úkolu č. 3.2 pro nepřítomnost p. Ing. 
Moravce a p. Šafrové – vše viz bod č. 3 tohoto zápisu

Zapsal: Julius Masár, předseda kontrolního výboru                                     Strana 1 (celkem 3)



                                                                                                                           Kontrolní výbor

            Návrh usnesení:  Výbor bere na vědomí
              Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0

   Návrh byl přijat.

3.   Informace o plnění zadaných kontrolních úkolů:
● K     úkolu č. 3.1:   p. Masár a p. Holá provedli kontrolu dodržování smlouvy o využívání 

služebního vozidla p. starostou. Kontrola proběhla 23.5.2011 a je zpracován zápis, který byl 
přečten. Dne 16.6.2011 bude s výsledkem kontroly seznámen p. starosta a bude postoupen 
jako podkladový materiál Zastupitelstvu města dne 29.6.2011. Úkol byl splněn.

● K     úkolu č. 3.6:   p. Masár ve věci uložené kontroly údajného přidělení bytu v Milovicích zajistil 
písemný podklad, který dokládá, že Rada města dne 21.2.2011 na svém zasedání 
neprojednávala přidělení bytu, ale obnovení nájemní smlouvy. Tím jednak vyvrací názor 
navrhovatelů tohoto úkolu, avšak současně potvrzuje, že úkol neměl být na Zastupitelstvu 
města vůbec kontrolnímu výboru ukládán a členové Rady města měli přímo na zasedání 
celou záležitost vysvětlit. Úkol nemusel být plněn, byl řešen pouze formálně  
administrativně.

● K     úkolu č.3.2:   prověrka postupu Q-bytu vůči neplatičům nájemného nebyla na této schůzi 
projednávána pro nepřítomnost obou pověřených kontrolorů – p. Ing. Moravce a p. Šafrové. 
Předseda KV p. Masár požádá o informaci p. Ing. Moravce, aby mohl podat informaci  
o průběhu této kontroly na nejbližším zasedání Zastupitelstva města. 

● K     úkolu č. 3.3:   P. Ing. Šalda a p. Ing. Choura společně podali informaci o probíhající kontrole 
postupu nakládání s vytěženou dlažbou při rekonstrukci ulice Stankovského. Kontrola 
nebyla ukončena z důvodu náročnosti zjišťování všech navazujících skutečností na více 
pracovištích ve městě. Tento kontrolní úkol bude projednán na nejbližším zasedání  
kontrolního výboru.

Návrh usnesení:  Výbor souhlasí se závěry ke kontrolním úkolům.
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0
Návrh byl přijat.

4.   Agenda – příprava na nejbližší zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 29.6.2011:
● předseda KV p. Masár na zasedání Zastupitelstva města podá informaci o průběhu kontrol 

jednotlivých kontrolních akcí, kterými byl kontrolní výbor pověřen
● předseda KV p. Masár písemně zaurguje zaslání vysvětlení, v čem konkrétně kontrolní 

výbor nesprávně formuluje své návrhy, v čem konkrétně je v rozporu se zákonem o obcích. 
Stejný dotaz byl vysloven na zasedání Zastupitelstva města dne 27.4.2011 a dosud 
kontrolnímu výboru nebyla zaslána odpověď. Urgenci adresovat tajemníkovi Městského 
úřadu

● předseda KV p. Masár požádá člena KV p. Ing. Moravce, aby podal informaci o průběhu 
kontroly postupu Q-bytu vůči neplatičům, aby mohl informovat ostatní členy KV a současně 
podat na Zastupitelstvu města průběžnou informaci

● předseda KV p. Masár podá informaci o rezignaci p. Šafrové (zatím ústní) na funkci členky 
kontrolního výboru.
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Návrh usnesení: Výbor souhlasí s     jednotlivými body vystoupení předsedy KV p. Masára na  
Zastupitelstvu města dne 29.6.2011.

     Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
     Návrh byl přijat.

5. Diskuse, různé:
● p. Poklopová vznesla námět na zařazení kontroly plnění některých vyhlášek vydaných 

Zastupitelstvem města, konkrétně vyhlášky týkající se zodpovědnějšímu chování majitelů 
psů na území města. Podle jejího názoru, ale i názorů většiny členů kontrolního výboru, 
vyhláška není v mnoha aspektech dodržována a není ani kontrolována důsledněji Městskou 
policií. Poplatky, které majitelé psů platí městu, by měly ve větší míře být využity na osvětu 
směrovanou k majitelům a k vytváření lepších podmínek pro čistotu a hygienu ve městě. 
Sama je ochotna zařídit ve spolupráci s redakcí Zpravodaje města zařazení série odborných 
článků ke zvýšení informovanosti majitelů psů i ostatních občanů o této problematice.

Návrh usneseni: Výbor souhlasí a žádá Zastupitelstvo města, aby pověřilo kontrolní výbor  
                  prověřit v     tomto směru práci Městské policie.  

Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0
Návrh byl přijat.

       6.   Shrnutí závěrů jednotlivých bodů zápisu – předseda kontrolního výboru provedl závěrečnou kontrolu 
       přijatých závěrů. Termín další schůze bude opět ve středu 21.9.2011 od 18 hod. a členové budou    

                    obesláni pozvánkou s programem. Místo konání – pravděpodobně některá z kluboven Kulturního    
                    domu.

Návrh usnesení: Výbor bere na vědomí.
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0 
Návrh byl přijat.

             7.   Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 19,40 hodin.
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