
                                                             Město Jeseník
________________________________________________________________
                                    Kontrolní výbor při zastupitelstvu města

                                                                 Z á p i s 
                        z 5. zasedání kontrolního výboru konaného dne 20.10.2011

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

Omluveni:  

Hosté:  Mgr. Patrik Tomáš Pavlíček – právník města (při projednávání bodu č. 5)
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. 

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

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: 7                         pro: 7                   proti: 0         zdržel se: 0

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

Pan Chwistek a Mgr. Loučný byli pověřeni provedením kontroly funkčnosti městského 
kamerového systému (dále jen „MKDS“). Kontrola byla provedena v sídle Městské policie 
Jeseník za přítomnosti jejího velitele Bc. Pavla Šuranského. Při kontrole bylo zjištěno, že 
některé kamerové body nejsou v současnosti funkční a potřebují obnovu. Obsluha MKDS 
sleduje také obraz z kamer, které nejsou součástí MKDS (Alkron, Duha). Plnému využití 
MKDS především ve špičce a při různých kulturních a sportovních akcích brání nedostatečné 
personální zabezpečení obsluhy MKDS. V době konání akcí by bylo třeba navýšit počet 
obsluhujícího personálu o 1-2 pracovníky. Od zřízení MKDS k dnešnímu dni přibylo 
12 kamerových stanovišť, ale počet pracovníků se nezměnil.
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V následné diskuzi se členové kontrolního výboru shodli, že personální posílení obsluhy 
MKDS má význam především v exponovaných časech, tj. v nočních hodinách a v době 
konání větších kulturních nebo sportovních akcích. Pokud by bylo zřízené pracovní místo 
částečně dotováno z jiných zdrojů (např. úřad práce v rámci zřízení chráněného pracovního 
místa vč. následného snížení odvodu za nesplnění povinného podílu zaměstnání osob se 
zdravotním postižením atd.), nebylo by personální navýšení tolik finančně náročné. Z těchto 
důvodů doporučuje kontrolní výbor zjistit možnosti zřízení pracovního místa, pokud možno 
dotovaného, a jeho finanční náročnost pro město a na základě těchto údajů následně zvážit 
jeho zřízení.

Usnesení: 
Kontrolní výbor bere na vědomí vyhodnocení funkčnosti městského kamerového 
systému, zajištění bezpečnosti a pořádku ve městě.

Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu města Jeseník uložit Radě města Jeseník
vyčíslit finanční náročnost a zvážit možnost zřízení pracovního místa k obsluze 
kamerového systému v exponovaných časech a nejlépe osobou s omezenou pracovní 
schopností popř. jinak dotovanou úřadem práce.

Hlasování:  přítomno: 7                          pro:  7                   proti: 0         zdržel se: 0
(o usneseních hlasováno dohromady)

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

Ing. Pelc a Ing. Vokal hodnotili připravenost Technických služeb Jeseník na zimní údržbu 
komunikací včetně stavu techniky. Kontrola byla provedena za součinnosti p.Tomáše Poláka, 
vedoucího úseku komunikací Technických služeb Jeseník a.s. a paní Věry Navrátilové (MěÚ 
Jeseník). Fyzicky byla zkontrolována skládka posypových materiálů, kde je naskladněno 
dostatečné množství materiálů pro celé zimní období, nedojde-li k extrémním klimatickým 
podmínkám. Dále bylo kontrolováno technické zabezpečení úklidu sněhu víceúčelovými 
mechanismy, které jsou v provozuschopném stavu a připravené k použití. Potřebná doba pro 
nasazení techniky na úklid sněhu je od 1 do 6 hodin.  Připravenost po stránce technické 
i personální je dostatečná a pro případ kritických období jsou uzavřeny i smlouvy na 
posílení techniky dodavatelskou formou. Problémem nadále zůstává nekvalitní provádění 
zimní údržby komunikací i chodníků v místech s nekvalitním povrchem.

Ing. Vokal stručně shrnul výsledky kontroly, které doplnil o informaci týkající se 
plánovaného pořízení nového multifunkčního stroje s využitím významného podílu dotačních 
prostředků.

Usnesení: 
Kontrolní výbor bere na vědomí zápis z kontroly připravenosti Technických služeb 
Jeseník na zimní údržbu komunikací včetně stavu techniky.

Hlasování:  přítomno: 7                          pro:  7                   proti: 0         zdržel se: 0
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5.Kontroly dodržování podmínek provozování výherních hracích přístrojů na území 
města Jeseník

Pan Ondruch a Ing. Vrbovský byli pověření provedením kontroly dodržování podmínek 
provozování výherních hracích přístrojů na území města Jeseník. Kontrola dodržování 
podmínek provozování výherních hracích přístrojů spadá do přenesené působnosti Městského 
úřadu, a proto nemohla být kontrolním výborem v plném plánovaném rozsahu provedena. 
Kontrola kontrolního výboru se především zaměřila na dodržování obecně závazných 
vyhlášek č. 8/2003, 3/2007, kde jsou uvedena možná místa a časy provozování výherních 
hracích přístrojů. Vzhledem k tomu, že jsou tyto podmínky stanoveny velmi široce (min. 
vzdálenost 15 m od škol, školských zařízení, zařízeních sociální a zdravotní péče a budov 
státních orgánů a církví, provoz denně v době od 0:00 do 24:00 hod.), kontrolované 
provozovny tyto podmínky splňují. Vzhledem pravomocím kontrolního výboru nebylo možné 
zkontrolovat, zda se v provozovnách nacházejí pouze povolené výherní hrací přístroje 
a technická hrací zařízení a zda je za ně městu správně odváděn příslušný místní poplatek. Na 
závěr bylo navrženo provedení této kontroly k tomu oprávněnou osobou a zvážit změnu 
povolených míst a časů k provozování výherních hracích přístrojů v obecně závazných 
vyhláškách.

Na zasedání kontrolního výboru byl pozván právník města Mgr. Pavlíček, aby podal
doplňující informace o pravomocích kontrolního výboru a dále k problematice výherních 
hracích přístrojů a videoloterijních terminálů mj. ve vztahu k novele zákona o loteriích. Tato 
novela zákona o loteriích umožní stanovit obecně závaznou vyhláškou kde a v jakém čase 
mohou být provozovány (popř. úplně zakázat) nejen výherní hrací přístroje, ale také 
videoloterijní terminály, které dříve město nemohlo ovlivnit, jelikož je povoluje ministerstvo 
financí. Podle novely loterijního zákona může obec stanovit obecně závaznou vyhláškou, 
že některé typy sázkových her, loterie a jiné podobné hry mohou být provozovány pouze 
na místech a v čase touto vyhláškou určených, nebo stanovit, na kterých místech a v jakém 
čase je v obci provozování uvedených loterií a jiných podobných her zakázáno, nebo úplně 
zakázat provozování uvedených loterií a jiných podobných her na celém území obce. Toto 
ustanovení se zjednodušeně vztahuje na hry, které budou teprve v budoucnu povoleny. 
Ve vztahu k již povoleným hrám budou obce dle přechodných ustanovení novely loterijního 
zákona oprávněny vydávat takové obecně závazné vyhlášky až po uplynutí tříletého 
přechodného období končícího dnem 31.12.2014. Ústavní soud ČR však nedávno opakovaně 
potvrdil, že místní samosprávy jsou už nyní v rámci zabezpečování místních záležitostí 
veřejného pořádku oprávněny regulovat provozování i jiných herních zařízení než jenom 
výherních hracích přístrojů (viz poslední nález ÚS ze dne 7. září 2011 sp. zn. Pl. ÚS 56/10 
ve věci návrhu na zrušení obecně závazné vyhlášky města Františkovy Lázně č. 1/2010 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v oblasti omezení hazardu, který byl 
vyhlášen ve Sbírce zákonů pod číslem 293/2011 Sb.).

Dodržování podmínek provozování výherních hracích přístrojů průběžně kontroluje k tomu 
oprávněná zaměstnankyně města paní Šmerdová ve spolupráci se zaměstnanci finančního 
úřadu, kteří kontrolují dodržování podmínek u videoloterijních terminálů. Způsob provádění 
kontroly výherních hracích přístrojů ze strany města je kontrolován krajským úřadem a také 
ministerstvem financí.
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Na závěr si členové kontrolního výboru vyžádali poskytnutí informace o celkovém počtu 
výherních hracích přístrojů a videoloterijních terminálů na území města Jeseník. Tato 
informace bude předložena na příštím zasedání kontrolního výboru.

Usnesení: 
Kontrolní výbor bere na vědomí informaci právníka města týkající se kontroly 
provozování výherních hracích přístrojů a pravomocí kontrolního výboru.

Kontrolní výbor bere na vědomí zápis z kontroly dodržování podmínek provozování 
výherních hracích přístrojů na území města Jeseník.

Kontrolní výbor schvaluje vyřazení této kontroly z plánů práce kontrolního výboru 
v následujících obdobích.

Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu města Jeseník uložit Radě města Jeseník 
zvážit a navrhnout možnou změnu provozní doby a povoleného umístění výherních 
hracích přístrojů a videoloterijních terminálů v souladu s novelou zákona o loteriích.

Hlasování:  přítomno: 7                          pro:  7                   proti: 0         zdržel se: 0
(o usneseních hlasováno dohromady)

6.Různé

6.1. Doplnění plánu práce na 6. zasedání kontrolního výboru dne 15.11.2011:
Kontrolní výbor se shodl na doplnění kontrolního úkolu pro příští zasedání a předkládá ho 
zastupitelstvu ke schválení. Doplněným kontrolním úkolem je Namátková inventarizace 
hotovosti a pokutových bloků v příručních pokladnách.

Usnesení: 
Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu města Jeseník schválit doplnění plánu práce 
kontrolního výboru na 2. pololetí 2011.

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

Zároveň předseda kontrolního výboru vyzval ostatní členy, aby si připravili návrhy kontrol 
pro plán práce kontrolního výboru na 1. pololetí 2012. Členové kontrolního výbor se shodli, 
že uvítají podněty na zaměření kontrol také od Zastupitelstva města, jelikož jsou jeho
kontrolním orgánem.

6.2. Kontrolní úkoly pro příští 6. zasedání kontrolního výboru dne 15.11.2011:

- Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města
o Michal Ondruch

- Kontrola evidence při poskytování úhrad a příspěvků na závodní stravování 
zaměstnancům Městského úřadu Jeseník

o Ing. Pavel Vrbovský, Mgr. Stanislav Loučný 
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- Namátková inventarizace hotovosti a pokutových bloků v příručních pokladnách.
o Ing. Jiří Pelc, Karol Chwistek

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

Zpracovala: 25.10.2011
Ing. Jana Cihlářová - tajemnice kontrolního výboru          




