
                                                             Město Jeseník
________________________________________________________________
                                    Kontrolní výbor při zastupitelstvu města

                                                                 Z á p i s 
                        z 3. zasedání kontrolního výboru konaného dne 9.6.2011

Přítomni: Mgr. Stanislav Loučný, Karol Chwistek, Ing. Jiří Pelc, Ing. Jaroslav Vokal, 
Doc. Ing. Josef Milota CSc., Michal Ondruch, Ing. Pavel Vrbovský

Omluveni:  
Hosté:  Ing. Jana Cihlářová – tajemník kontrolního výboru

Zasedání kontrolního výboru zahájil předseda Mgr. Loučný. Přivítal členy kontrolního výboru 
a konstatoval, že zasedání kontrolního výboru je usnášeníschopné. Ing. Pelc se omluvil, že 
nejpozději v 16:00 hod. bude muset opustit zasedání. Z toho důvodu bylo změněno pořadí 
projednávaných bodů.

1. Kontrola úkolů  z minulých zasedání kontrolního výboru
Úkoly z minulého zasedání kontrolního výboru byly splněny.

2.Kontrola systému výběru a vymáhání místního poplatku za komunální odpad 

Ing. Pelc a Ing. Vokal provedli kontrolu systému výběru a vymáhání místního poplatku za 
komunální odpad. Počet poplatníků v roce 2010 činil 11 978 osob a 36 rekreačních objektů a 
výše předepsaných poplatků po uplatnění úlev a osvobození za rok 2010 byla 4.875.089,50 
Kč. Ke dni 31.12.2010  bylo uhrazeno celkem 4 945 227,- Kč většinou v hotovosti přímo na 
pokladně. Výše pohledávek k 20.5.2010 činí 968.476,50 Kč (při plné výši poplatku přibližně
1 709 neplatičů, z nich u cca 195 neplatičů jsou pohledávky do 150,- Kč, které se na základě 
vnitřní směrnice města z ekonomických důvodů nevymáhají). Na oddělení starosty byly 
předány k vymáhání  pohledávky v částce 1.794.614,50 Kč, vymoženo bylo cca 800 845,- Kč. 
Problematické je doručování platebních výměrů na úhradu dlužného poplatku (zejména u 
osob s trvalým pobytem na „radnici“). Komplikovaná je zvláště u vícečetných rodin také 
platba poplatku bezhotovostním převodem a nedostatečné je propojení ekonomicko-účetních 
systémů, kde jsou poplatky a jejich úhrada evidovány a účtovány.  Informovanost občanů o 
poplatku je zajištěna prostřednictvím letáků, měsíčníku a internetových stránek města. Kázeň 
platičů se rok od roku mírně zlepšuje, nejproblematičtější byla skupina občanů s trvalým 
bydlištěm na „radnici“, u které bylo přistoupeno k osvobození od poplatku. Z kontroly vzešlo 
doporučení zvážit plošné osvobození od platby poplatku za komunální odpad všech občanů 
s trvalým bydlištěm na „radnici“ /k 2.6.2011 se jedná o 421 občanů/ , tj. změnit současně 
platnou vyhlášku.  
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Ing. Pelc na zasedání zdůvodnil výše uvedené doporučení na změnu vyhlášky. Počet občanů 
s trvalým bydlištěm na „radnici“ postupně roste a nejedná se vždy o občany bez pravidelných 
příjmů. 

Usnesení: 
Kontrolní výbor bere na vědomí zápis z kontroly systému výběru a vymáhání místního 
poplatku za komunální odpad. 

Hlasování:  přítomno: 7                           pro:  7                 proti: 0           zdržel se: 0

Usnesení: 
Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu města Jeseník uložit Radě města Jeseník 
změnit obecně závaznou vyhlášku č. 5/2010 ve smyslu zrušení plošného osvobození od 
platby poplatku za komunální odpad u všech občanů s trvalým bydlištěm na „radnici“.

Hlasování:  přítomno: 7                           pro:  7                 proti: 0           zdržel se: 0

3.Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města

Pan Chwistek a doc. Milota byli pověřeni provedením kontroly plnění usnesení Zastupitelstva 
města. Výsledky kontroly byly předloženy přímo na zasedání kontrolního výboru. Pan 
Chwistek konstatoval, že usnesení jsou plněna a seznámil ostatní členy kontrolního výboru 
s organizačním zabezpečením plnění usnesení ze 4. zasedání Zastupitelstva, které 
projednávala Rada města. 

Usnesení: 
Kontrolní výbor bere na vědomí zápis z  kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města. 

Hlasování:  přítomno: 7                           pro:  7                 proti: 0           zdržel se: 0

4.Vyhodnocení zimní údržby komunikací v zimním období 2010-2011

Ing. Vrbovský a pan Ondruch hodnotili zimní údržbu komunikací v zimním období 2010-
2011. Z vyhodnocení vyplývá, že zimní údržba probíhala standardně a dle Plánu zimní 
údržby. Byla velmi dobře zvládnuta po stránce organizační, nevznikly žádné závažné 
problémy z hlediska sjízdnosti a schůdnosti. Lhůty k obnovení sjízdnosti a schůdnosti 
místních komunikací mimo vyhlášení kalamitní situace byly vždy splněny. Jediná podaná 
žádost o náhradu škody po pádu a úrazu na chodníku byla ukončena pojišťovnou ve prospěch 
města. Členům kontrolního výboru byl také předložen schválený plán zimní údržby 2010-
2011. V zájmu lepší kontroly bylo doporučeno provádět namátkovou kontrolu zimní údržby 
během zimního období. 

V navazující diskuzi Ing. Pelc podal ostatním členům kontrolního výboru dodatečné 
informace o způsobu financování zimní údržby ze strany města. Město má s Technickými 
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službami Jeseník uzavřenou mandátní smlouvu a propláceny jsou skutečné výkony až po 
kontrole příslušného pracovníka města.

Usnesení: 
Kontrolní výbor bere na vědomí vyhodnocení zimní údržby komunikací v zimním 
období 2010-2011. 

Hlasování:  přítomno: 7                           pro:  7                 proti: 0           zdržel se: 0

5.  Vyhodnocení výběru poplatku za psy (vč. neuhrazených částek), čipování psů 
Mgr. Loučný provedl vyhodnocení výběru poplatku za psy a jejich čipování (vyhláška 
č. 8/2010 a 10/2010). Ke dni kontroly je evidováno 898 poplatníků s 987 psy (z toho 
3 poplatníci jsou osvobozeni od poplatku z důvodu těžkého zdrav. postižení). Nedoplatek za 
rok 2010 činí 48.000 Kč, nedoplatek ke dni kontroly cca 81.000 Kč. V roce 2010 bylo vydáno 
30 platebních výměrů k úhradě dlužného poplatku, ke dni kontroly dalších 5. Termín ke 
splnění povinnosti trvale označit psa, který byl 31.1.2010, nedodržela řada chovatelů 
(odchyceno 22 neoznačených psů, které nebylo možné vrátit majiteli). Ke dni kontroly bylo 
očipováno 1.008 psů (v roce 2010 vydáno 313 poukázek na čipování, v roce 2011 již 43). 
Kontrolou je pověřena Městská policie a odbor životního prostředí. Statistický přehled 
činnosti Městské policie se zaměřením na přestupky související s chovateli psů byl také 
zahrnut do kontroly. Mgr. Loučný vyjádřil nespokojenost s evidencí čipovaných psů 
a zdůraznil důležitost častých kontrol čipování psů ze strany Městské policie Jeseník.

V průběhu projednávání vznesli členové kontrolního výboru tyto návrhy na změny:
- zvýhodněnou sazbu místního poplatku (dle obecně závazné vyhlášky č. 8/2010) u psů 

vlastněných důchodci ponechat pouze u jednoho psa, na každého dalšího psa zavést 
standardní sazbu poplatku dle vyhlášky,

- doplnit do vyhlášky sankce za neplnění povinností,
- sjednotit evidenci psů – tj. čipování a správu místního poplatku ze psů pod jedním 

odborem.

Usnesení: 
Kontrolní výbor bere na vědomí vyhodnocení výběru poplatku za psy a čipování psů.

Hlasování:  přítomno: 7                           pro:  7                 proti: 0           zdržel se: 0

Usnesení: 
Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu města Jeseník uložit Radě města Jeseník 
změnit obecně závaznou vyhlášku č. 8/2010 ve smyslu zrušení zvýhodněné sazby 
místního poplatků u 2. a dalšího psa vlastněného důchodcem, doplnit sankce a sjednotit 
správu čipování a místního poplatku ze psů pod jedním odborem.

Hlasování:  přítomno: 7                           pro:  7                 proti: 0           zdržel se: 0
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6.Různé

6.1. Vydání průkazů členů kontrolního výboru
Tajemnice kontrolního výboru předala členům kontrolního výboru vyhotovené průkazy 
a zároveň se omluvila za pozdní předání.

6.2. Plán práce na 2. pololetí roku 2011
Předseda kontrolního výboru Mgr. Loučný navrhl zaměření kontrol na 2. pololetí 2011. 
Z nich byl sestaven plán, který je předkládán ke schválení zastupitelstvu. Vzhledem k tomu, 
že dosud nebyly schváleny termíny zasedání zastupitelstva, neobsahuje plán konkrétní 
termíny zasedání kontrolního výboru (14 dní před řádným zasedáním zastupitelstva). 
Kontroly na 6. zasedání kontrolního výboru budou dodatečně doplněny.

Usnesení: 
Kontrolní výbor schvaluje Plán práce na 2. pololetí 2011.
Hlasování:  přítomno: 6                            pro:  6                 proti: 0           zdržel se: 0
(odešel Ing. Pelc)

Usnesení: 
Kontrolní výbor  doporučuje  Zastupitelstvu  města  schválit Plán práce kontrolního 
výboru na 2. pololetí roku 2011. 
Hlasování:  přítomno: 6                            pro:  6                 proti: 0           zdržel se: 0

6.3. Kontrolní úkoly pro příští 4. zasedání kontrolního výboru:

- Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města
o Doc. Milota

- Odstraňování černých skládek v katastru Města Jeseníku - kontrola postupu při zjištění 
černých skládek

o pan Chwistek, pan Ondruch

- Kontrola provádění údržby zelených ploch na pozemcích ve vlastnictví města
o Ing. Pelc, Ing. Vokal

- Kontrola pronájmu městských pozemků
o Mgr. Loučný, Ing. Vrbovský

                      Mgr. Stanislav   L o u č n ý  v.r.
                                                                                                 předseda kontrolního výboru
       

Zpracovala: 14.6.2011
Ing. Jana Cihlářová - tajemnice kontrolního výboru          




