
Město Jeseník 

Kontrolní výbor při zastupitelstvu města Jeseník 

 
 

ZÁPIS 
z 10. zasedání kontrolního výboru konaného dne 21. 2. 2017 

 
 
Přítomni: Ing. Milan Sedlák, Ing. Miroslav Šustek, Ing. Miroslav Güttner, Libor Dobiáš, 

Jarmila Josefíková 
Tajemnice:  Ing. Jitka Zatloukalová 
 
 

1. Zahájení 
Předseda zahájil 10. zasedání kontrolního výboru (dále jen KV) a přivítal jeho členy. 
Konstatoval, že kontrolní výbor  je usnášeníschopný (z 5 členů je přítomno 5), seznámil 
přítomné s programem jednání, návrh na doplnění programu nebyl doplněn. 
 
Program jednání: 
1. Zahájení schválení programu kontrolního výboru 
2. Kontrola plnění úkolů z 9. zasedání KV 
3. Kontrolni činnosti: 

- Kontrola vyřizování stížností na MěÚ Jeseník – p. Sedlák 
- Namátková kontrola příručních pokladen a pokutových bloků v rámci MěÚ Jeseník – 

p. Šustek, p. Dobiáš 
4. Různé 
5. Závěr 
 
Usnesení: 
Kontrolní výbor schvaluje program jednání.  
přítomno: 5 pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 
 

2. Kontrola plnění úkolů z 9. zasedání KV 
Vyhodnocení výběru místního poplatku za psy:  
Ing. Miroslav Šustek na základě kontrolní zprávy Vyhodnocení výběru místního poplatku za 
psy upozornil na diskriminační ustanovení v Obecně závazné vyhlášce města Jeseníku č. 
8/2010 o místním poplatku ze psů. Konstatoval, že různá výše poplatků stanovená v čl. 5, odst. 
1, bod b),c), dále v čl. 5, odst. 2, bod b), c) této vyhlášky není zdůvodněná a opodstatněná a 
nemá žádnou oporu v platných právních předpisech. Dále upozornil, že poplatek v čl. 5., odst. 
1, bod c) je stanoven v maximální výši 1.500 Kč a že je to s přihlédnutím na ekonomickou sílu 
obyvatel města Jeseník neadekvátní. Domnívá se, že tuto situaci řeší mnoho občanů 
přehlášením psa na jinou lokalitu, případně na jiného člověka. Členové o tomto tématu 
diskutovali a shodli se s názorem Ing. Miroslava Šustka. 
 
Usnesení: 
Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu města Jeseník uložit Finančnímu odboru 
zpracování  návrhu na sjednocení a snížení poplatků za psy stanovených v čl. 5, odst.1, bod b), 
c) a v čl. 5, odst. 2, bod b), c) tak, aby byly odstraněny diskriminační sazby a zároveň výše 
poplatku reflektovala ekonomickou sílu obyvatel města Jeseník. 
přítomno: 5 pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

 



3. Kontrolní činnost 
3.1. Kontrola vyřizování stížností a příjmu petic na MěÚ Jeseník: 

Ing. Milan Sedlák seznámil přítomné s výsledkem kontrolní zprávy Vyhodnocení 
dodržování pravidel daných směrnicí rady města č. 1/2006 „Pravidla pro příjem a 
vyřizování petic a stížností“. Konstatoval, že systém vyřizování stížností je plně funkční 
a pravidla pro vyřizování stížností a petic jsou řádně dodržována. Neshledal žádné 
nedostatky či pochybení. 

 
3.2. Kontrola příručních pokladen v rámci MěÚ Jeseník: 

Ing. Miroslav Šustek a Libor Dobiáš prezentovali výsledek kontroly příručních 
pokladen a pokutových bloků. Celkem bylo zkontrolováno 9 příručních pokladen, 
přičemž nebyly zjištěny žádné nedostatky. Předsedovi KV předali  souhrnnou 
písemnou zprávu včetně pořízených zápisů z kontrol jednotlivých pokladen. 

 

4. Různé 
4.1.  Problematika procesních postupů při kontrolní činnosti KV 

Tato problematika je upravena v zákonu č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích a 
v Metodickém doporučení k činnosti územních samosprávných celků 3. Předseda členy 
informoval o nutnosti vyzvat zaměstnance, jehož činnosti se kontrola týkala, k podpisu 
kontrolní zprávy a dále ho vyzvat k písemnému vyjádření ke kontrolní zprávě. Pokud 
zaměstnanec nesouhlasí s výsledky dané kontroly a odmítl zprávu podepsat a vyjádřit 
se k ní, mělo by být ze zápisu o provedené kontrole zřejmé, že obojí bylo zaměstnanci 
umožněno. Nad rámec této povinnosti pak doporučil, aby s výsledkem kontroly byl 
seznámen i vedoucí příslušného odboru či oddělení. 

 
4.2. Dále bylo po vzájemné dohodě jmenovitě přiřazeno provedení jednotlivých kontrol 

v rámci plánu práce KV na 1. pololetí 2017 a to následovně: 
 Kontrola výběrových řízení ve vztahu ke Směrnici rady města č. 3/2016 O zadávání 

veřejných zakázek – Ing. Jarmila Josefíková, Ing. Miroslav Güttner 
 Kontrola provádění inventarizace majetku města – Ing. Miroslav Šustek, Libor 

Dobiáš 
 Kontrola využívání systému sběru odpadu z domácností – Ing. Milan Sedlák 
 Vyhodnocení výběru místních poplatků za komunální odpad – Ing. Milan Sedlák 

 
 

Příští zasedání Kontrolního výboru se bude konat dne 2. 5. 2017 v 16:00 hod. v zasedací 
místnosti MěÚ Jeseník,  na ul. Tovární. 
 
 
 

Ing. Milan Sedlák 
  předseda Kontrolního výboru 

 
 
 
Přílohy: 

- Zápis z kontroly vyhodnocení výběru místního poplatku za psy 
- Zápis z kontroly vyhodnocení dodržování pravidel daných směrnicí rady města  

č. 1/2006 „Pravidla pro příjem a vyřizování petic a stížností“ 
- Zápis z kontroly příručních pokladen 

 
 
Zpracovala dne  22. 2. 2017: 
Ing. Jitka Zatloukalová – tajemnice Kontrolního výboru 


