
Město Jeseník 

Kontrolní výbor při zastupitelstvu města Jeseník 

 
ZÁPIS 

z 16. zasedání kontrolního výboru konaného dne 27.2.2018 
 
 
Přítomni: Ing. Milan Sedlák, Ing. Miroslav Šustek, Libor Dobiáš, Jarmila Josefíková, Ing. 

Miroslav Güttner 
Tajemnice:  Ing. Jitka Zatloukalová 
Host:  Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová 
 
 
1. Zahájení 

Předseda zahájil 16. zasedání kontrolního výboru (dále jen KV), přivítal jeho členy a 
místostarostku Mgr. Bc. Zdeňku Blišťanovou jako hosta. Konstatoval, že kontrolní výbor  je 
usnášeníschopný (z 5 členů je přítomno 5) a seznámil přítomné s programem jednání. 
  
Program jednání: 
1. Zahájení a schválení programu kontrolního výboru 
2. Kontrolní činnost: 

- Kontrola využívání systému sběru odpadů z domácností ve městě Jeseník (bioodpadu) 
- Vyhodnocení výběru poplatku za komunální odpad 

3. Různé 
 

Usnesení: 
Kontrolní výbor schvaluje program jednání.  
přítomno: 5 pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 
 

2. Kontrolní činnost 
Ing. Sedlák předložil kontrolnímu výboru zprávu z Kontroly o využívání systému sběru 
odpadů z domácností ve městě Jeseník (bioodpadu) a zprávu ohledně Vyhodnocení výběru 
poplatku za komunální odpad.  
V diskusi zazněl názor, že fixní roční poplatek za svoz komunálního odpadu postrádá 
motivující prvky pro důslednější třídění odpadu. Pohledávky za nezaplacené poplatky od roku 
2014 mírně klesly. 
Motivace zapojení občanů do systému odděleného sběru biodpadů vychází z finančního 
zvýhodnění poplatku za svoz směsného komunálního odpadu (při svozu 1 x za 14 dní). 
Vzhledem k tomu, že od roku 2014 nedošlo k poklesu množství svezeného komunálního 
odpadu, ale zároveň zůstává konstantní objem svozu biodpadu, je otázkou, zda je tento 
motivační systém správně nastaven. 

 
Usnesení: 
KV schvaluje obě kontrolní zprávy a doporučuje je předložit na vědomí zastupitelstvu města 
na jeho 22. zasedání. 
přítomno: 5 pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 
 

 
 
Příští zasedání Kontrolního výboru se bude konat dne 24.4.2018 v 16:00 hod. na radnici,  
1. poschodí, kancelář tajemníka (dveře č. 525). 
 



Přílohy: 
- Kontrola využívání systému sběru odpadů z domácností ve městě Jeseník (bioodpadu) 
- Vyhodnocení výběru poplatku za komunální odpad 
 
 
 

Ing. Milan Sedlák 
  předseda Kontrolního výboru 

 
 
 
Zpracovala dne  28.2.2018:  
Ing. Jitka Zatloukalová – tajemnice Kontrolního výboru 


