
Město Jeseník 

Kontrolní výbor při zastupitelstvu města Jeseník 

 
ZÁPIS 

z 18. zasedání kontrolního výboru konaného dne 4.9.2018 
 
 
Přítomni: Ing. Milan Sedlák, Libor Dobiáš, Jarmila Josefíková, Ing. Miroslav Güttner 
Nepřítomen: Ing. Miroslav Šustek 
Tajemnice:  Ing. Jitka Zatloukalová 
 
 
 
1. Zahájení 

Předseda zahájil 18. zasedání kontrolního výboru (dále jen KV) a přivítal jeho členy. 
Konstatoval, že kontrolní výbor  je usnášeníschopný (z 5 členů jsou přítomni 4) a seznámil 
přítomné s programem jednání.  
 
Program jednání: 
1. Zahájení a schválení programu kontrolního výboru 
2. Kontrolní činnost: 

- Kontrolní zpráva – Zimní údržba 2017/18 
- Zhodnocení činnosti KV za rok 2018 

3. Různé  
 

Usnesení: 
Kontrolní výbor schvaluje program jednání.  
přítomno: 4 pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 
 
 

2. Kontrolní činnost 
 
a) Kontrolní zpráva – zimní údržba 2017/18 

Paní Josefíková seznámila členy KV s kontrolní zprávou týkající se zimní údržby 2017/18. 
Kontrola se zaměřila obzvláště na řešení připomínek a stížností občanů a na spolupráci 
Oddělení majetku s Technickými službami Jeseník a.s. Kontrolou nebyly shledány závady. 

 
Usnesení: 
KV schvaluje kontrolní zprávu – zimní údržba 2017/18 a doporučuje ji předložit 
zastupitelstvu města na vědomí na jeho zasedání dne 20.9.2018. 
 
přítomno: 4 pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 
 
b) Zhodnocení činnosti KV v roce 2018 

Předseda Ing. M. Sedlák předal přítomným Zprávu o činnosti kontrolního výboru v roce 
2018 a konstatoval, že kontrolní výbor provedl všechny kontroly v souladu s plánem 
činnosti na rok 2018. KV dal zastupitelstvu města na základě vykonaných kontrol jedno 
doporučení, které se týkalo vyhodnocení a úpravy systému nakládání s bioodpady.  

 
 
 



Usnesení:  
KV schvaluje Zprávu o činnosti kontrolního výboru v roce 2018 a doporučuje ji předložit 
zastupitelstvu města na vědomí na jeho zasedání dne 20.9.2018. 
 
přítomno: 4 pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 

 
 

 
 
 
 

Ing. Milan Sedlák 
  předseda Kontrolního výboru 

 
 
 
 
 
Přílohy: 
 Kontrolní zpráva – Zimní údržba 2017/18 
 Zpráva o činnosti kontrolního výboru v roce 2018 
 
 
 
 
Zpracovala dne  7.9.2018:  
Ing. Jitka Zatloukalová – tajemnice kontrolního výboru 


