
                                                             Město Jeseník
________________________________________________________________
                                    Kontrolní výbor při zastupitelstvu města

                                                                 Z á p i s 
                        z 4. zasedání kontrolního výboru konaného dne 1.9.2011

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

Omluveni:  Michal Ondruch

Hosté:  Libuše Rašková – finanční odbor, mj. agenda místního poplatku ze psů
Ing. Jana Cihlářová – tajemník kontrolního výboru

Zasedání kontrolního výboru zahájil předseda Mgr. Loučný. Přivítal členy kontrolního výboru 
a paní Raškovou a konstatoval, že zasedání kontrolního výboru je usnášeníschopné. 

1. Kontrola úkolů  z minulých zasedání kontrolního výboru

Členové kontrolního výboru byli informováni o návrhu na revokaci usnesení Zastupitelstva 
města Jeseník č. 229, které se týkalo doporučení z kontroly místních poplatků ze psů 
a čipování psů schváleného na minulém zasedání kontrolního výboru. Tato problematika byla
opětovně projednána a upřesněna za účasti paní Raškové, která příslušnou agendu spravuje.
Vyjasněna byla oblast možné výše poplatku u druhého a dalšího psa, která je limitována 
zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a dále také možnost sankcí v podobě zvýšení 
poplatku (popř. části poplatku) nezaplaceného včas až na trojnásobek.

Usnesení: 
Kontrolní výbor bere na vědomí poskytnutou informaci o revokaci usnesení 
Zastupitelstva města Jeseník č. 229.

Hlasování:  přítomno: 6                           pro: 6                   proti: 0          zdržel se: 0

2.Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města

Doc. Milota provedl kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města a s jejími výsledky 
seznámil ostatní členy kontrolního výboru. Zpracoval přehled splněných a nadále trvajících 
úkolů. Konstatoval, že většina usnesení byla splněna.  

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

Hlasování:  přítomno: 6                           pro: 6                   proti: 0          zdržel se: 0 
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3.Odstraňování černých skládek v katastru města Jeseníku - kontrola postupu při 
zjištění černých skládek

Pan Chwistek provedl kontrolu odstraňování černých skládek v katastru města Jeseníku ve 
spolupráci s vedoucím odboru životního prostředí Ing. Milanem Sedlákem. V současnosti je 
nevyřešena jediná velká skládka, a to skládka pilin v Dětřichově. Její odstranění není mezi 
investicemi, jejichž realizace je plánována na rok 2011, a to z důvodu nedostatku finančních 
prostředků. Další vznikající černé skládky jsou průběžně monitorovány a likvidovány ve 
spolupráci s Technickými službami Jeseník (např. nad bývalou prodejnou „Hálek“). Roční 
náklady na likvidaci vznikajících malých černých skládek činí cca 50.000 Kč. Jako černé 
skládky je rovněž posuzováno ukládání odpadu kolem kontejnerů na separovaný odpad. 
Likvidace těchto případů černých skládek stojí ročně cca 200.000 Kč a také je průběžně 
řešeno. Mgr. Loučný uvedl další místa, kde vznikají malé černé skládky (např. směrem na 
rozcestí na Křižák a Čertovy kameny). Ing. Pelc se zajímal o předpokládané náklady na 
likvidaci skládky pilin v Dětřichově. Dodatečně bylo v plánu investic dohledáno, že se jedná 
o částku 4 mil. Kč.

Usnesení: 
Kontrolní výbor bere na vědomí zápis z kontroly odstraňování černých skládek 
v katastru města Jeseníku.

Hlasování:  přítomno: 6                           pro: 6                   proti: 0          zdržel se: 0 

4.Kontrola provádění údržby zelených ploch na pozemcích ve vlastnictví města

Ing. Pelc a Ing. Vokal hodnotili provádění údržby zelených ploch na pozemcích ve vlastnictví 
města. Údržba se provádí u cca 40 ha zelených ploch prostřednictvím Technických služeb 
Jeseník. Udržované zelené plochy jsou rozděleny do 3 kategorií podle četnosti sečení (mj. 6x
ročně-centrum, 4x ročně-sídliště, 1x ročně – příjezdovky). Finanční náročnost je následující:

2010 2011
Rozpočet Čerpání 

k 31.12.2010
Rozpočet Čerpání 

k 31.7.2011
% 

čerpání
Sečení 4.497 tis. Kč 4.446 tis. Kč 4.600 tis. Kč 2.847 tis. Kč 62%
Údržba hřbitovů 489 tis. Kč 370 tis. Kč 450 tis. Kč 271 tis. Kč 60%
Likvidace odpadu 350 tis. Kč 290 tis. Kč 285 tis. Kč 122 tis. Kč 43%
Celkem 5.336 tis. Kč 4.816 tis. Kč 5.335 tis. Kč 3.240 tis. Kč -

Namátkově byla provedena kontrola knihy sečení fyzickým ověření za přítomnosti paní 
Kabelové z Technických služeb Jeseník. Kontrolované plochy uvedené v knize byly skutečně 
posekány. Technické služby Jeseník v roce 2011 provádí údržbu zeleně prostřednictvím 
34 osob, z toho je 9 zaměstnanců a 25 osob je z evidence Úřadu práce zaměstnaných v rámci 
veřejně prospěšných prací. Úřad práce poskytuje na zaměstnávání těchto osob dotace, ale 
s jejich zaměstnáváním je spojena řada dalších nákladů (zaškolení každoročně nových 
zaměstnanců, prac. pomůcky a oblečení atd.). Výše dotací je ovlivněna také skutečností, že se 
jedná o akciovou společnost založenou obcí a ne o samotnou obec. Ing. Vokal konzultoval 
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problematiku dotací na veřejně prospěšné práce také s Ing. Viternou, statutárním zástupcem 
kontaktního pracoviště Úřadu práce v Jeseníku. Dosud nejsou známy podrobnosti o výši 
dotací na veřejně prospěšné práce příští rok, ale předpokládá se jejich pokles. Toto musí vzít 
v úvahu při plánování rozpočtu na příští rok jak Technické služby Jeseník, tak i Město 
Jeseník. Dále bylo doporučeno jednání s představiteli Úřadu práce ohledně výše dotací 
v příštím roce s cílem vyjednat co nejvýhodnější podmínky. Následovala diskuze 
o spokojenosti s kvalitou údržby zelených ploch. Lokální problémy mohou vznikat, ale je 
důležité jejich včasné oznámení u odpovědných osob, aby mohly být řešeny. Zpětné 
posuzování správnosti postupu při neznalosti okolností a bez vyjádření ze strany Technických 
služeb Jeseník je problematické a neobjektivní.   

Usnesení: 
Kontrolní výbor bere na vědomí zápis z kontroly provádění údržby zelených ploch na 
pozemcích ve vlastnictví města.

Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu města Jeseník uložit vedení města vyjednat 
s Úřadem práce České republiky, krajská pobočka v Olomouci, kontaktní pracoviště 
Jeseník co nejvýhodnější podmínky dotací na rok 2012.

Hlasování:  přítomno: 6                           pro: 6                   proti: 0          zdržel se: 0 
(o výše uvedených usneseních hlasováno dohromady)

5.  Kontrola pronájmu městských pozemků

Mgr. Loučný a Ing. Vrbovský provedli kontrolu pronájmu městských pozemků ve spolupráci 
s paní Hajdovou z oddělení majetku. Ke kontrole bylo namátkově vybráno několik nájemních 
smluv. K 13.7.2011 bylo zasláno dlužníkům 22 upomínek, 5 dlužníků dosud nájemné
nezaplatilo. Předpis nájemného pro rok 2011 činí 158.136,- Kč, z minulého roku zbývalo
zaplatit 10.234,- Kč. Na přeplatcích bylo vráceno 9.453,- Kč (nájmy byly zaplaceny do konce 
roku, ale v průběhu roku došlo k jejich prodeji). Chystají se prodeje i pronájmy dalších parcel 
a byly schváleny nové sazby nájemného rozlišené dle účelu užívání pozemků. Mgr. Loučný 
zdůraznil důležitost zjišťování, zda nedochází k neoprávněnému užívání nepronajatých 
pozemků a následného řešení zjištěných případů.

Usnesení: 
Kontrolní výbor bere na vědomí zápis z kontroly pronájmu městských pozemků. 

Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu města Jeseník uložit oddělení majetku 
pokračovat ve spolupráci s oddělením informatiky s cílem odlišit v katastrální mapě 
města pronajaté pozemky od nepronajatých.

Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu města Jeseník uložit oddělení majetku zjistit
a přijmout opatření k neoprávněnému užívání pozemků v návaznosti na provedenou 
analýzu pozemků města.

Hlasování:  přítomno: 6                           pro: 6                   proti: 0          zdržel se: 0 
(o výše uvedených usneseních hlasováno dohromady)
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6.Různé

6.1. Vyhodnocení vnitřního kontrolního systému za rok 2010

Členům kontrolního výboru je předloženo na vědomí vyhodnocení vnitřního kontrolního 
systému za rok 2010. Vyhodnocení obsahuje výsledky provedených interních auditů 
a veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací a příjemců příspěvků. Diskuze se mj. 
týkala hospodárnosti umístění infocentra v pronajatých prostorech obchodního centra Alkron.

Usnesení: 
Kontrolní výbor bere na vědomí vyhodnocení vnitřního kontrolního systému za rok 
2010.

Hlasování:  přítomno: 6                           pro: 6                   proti: 0          zdržel se: 0 

6.2. Kontrolní úkoly pro příští 5. zasedání kontrolního výboru dne 20.10.2011:

- Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města
o Doc. Ing. Josef Milota CSc.

- Vyhodnocení funkčnosti městského kamerového systému, zajištění bezpečnosti 
a pořádku ve městě

o Mgr. Stanislav Loučný, Karol Chwistek

- Kontrola připravenosti Technických služeb Jeseník na zimní údržbu komunikací
včetně stavu techniky

o Ing. Jiří Pelc, Ing. Jaroslav Vokal

- Kontroly dodržování podmínek provozování výherních hracích přístrojů na území 
města Jeseník

o Ing. Pavel Vrbovský, Michal Ondruch

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

Zpracovala: 5.9.2011
Ing. Jana Cihlářová - tajemnice kontrolního výboru          




