
                                                             Město Jeseník
________________________________________________________________
                                    Kontrolní výbor při zastupitelstvu města

                                                                 Z á p i s 
                        z 1. zasedání kontrolního výboru konaného dne 10.2.2011

Přítomni: Mgr. Stanislav Loučný, Karol Chwistek, Ing. Jiří Pelc, Ing. Jaroslav Vokal, 
Doc. Ing. Josef Milota CSc., Michal Ondruch, Ing. Pavel Vrbovský
(pan Chwistek se předem omluvil za pozdější příchod na zasedání z důvodu 
účasti na zasedání Komise pro cestovní ruch a lázeňství)

Omluveni:  
Hosté:  Ing. Marie Fomiczewová – starostka Města Jeseník, Ing. Jana Cihlářová –

tajemník kontrolního výboru

V úvodu 1. zasedání kontrolního výboru jeho předseda Mgr. Stanislav Loučný  přivítal 
přítomné a nové členy výboru. 

1. Seznámení s úkoly a činností kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru Mgr. Loučný seznámil nové členy kontrolního výboru 
s činností a úkoly kontrolního výboru dle zákona o obcích. 

2. Projednání Jednacího řádu kontrolního výboru
Předseda kontrolního výboru Mgr. Loučný seznámil přítomné se zněním jednacího řádu, 
kterým se řídil kontrolní výbor v minulém volebním období  (viz příloha č. 1).  Členové 
kontrolního výboru k němu nevznesli připomínky a v nezměněném znění byl jednací řád 
kontrolního výboru schválen.

Usnesení:
Kontrolní výbor schvaluje Jednací řád kontrolního výboru.
Hlasování:  přítomno:  6       pro: 6           proti: 0             zdržel se: 0

Usnesení:
Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu města Jeseník schválit Jednací řád kontrolního 
výboru.
Hlasování:  přítomno:   6                          pro:  6                 proti: 0             zdržel se: 0
(přišel pan Chwistek)
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3.Sestavení Plánu práce na 1. pololetí 2011
Členové kontrolního výboru projednali návrh plánu práce na 1. pololetí roku 2011, který 
přímo na zasedání předložil předseda kontrolního výboru Mgr. Loučný. Po diskuzi předkládá 
kontrolní výbor návrh plánu práce ke schválení zastupitelstvu města (příloha  č. 2).

Usnesení: 
Kontrolní výbor schvaluje Plán práce na 1. pololetí 2011.
Hlasování:  přítomno:   7                          pro:  7                 proti: 0             zdržel se: 0

Kontrolní výbor  doporučuje  Zastupitelstvu  města  Jeseník schválit Plán práce kontrolního 
výboru na 1. pololetí roku 2011. 
Hlasování:  přítomno:   7                          pro:  7                 proti: 0             zdržel se: 0

4.Ostatní
4.1. Diskuze
Na schvalování plánu práce navázali členové kontrolního výboru diskuzí k těmto tématům:

- Mgr. Loučný v souvislosti s plánovanou kontrolou stížností zmínil problém 
s neuspokojivými odtokovými poměry na ulici Husova (podnět od paní Šmerdové). 

- paní starostka informovala členy kontrolního výboru o dosavadním postupu ve výše 
uvedené záležitosti a následně v další diskuzi také o vývoji v záležitosti vymazání
zástavního práva a následného prodeje nemovitostí Klicperova

- pan Chwistek vznesl žádost o vyhodnocení plnění usnesení zastupitelstva města 
z minulého volebního období (2006-2010) a přehled nesplněných usnesení dle zápisů
ze zasedání kontrolního výboru

o Poslední kontrola plnění usnesení ze strany kontrolního výboru byla provedena 
a předložena na zasedání kontrolního výboru dne 14.9.2010. Od tohoto data do 
1. zasedání kontrolního výboru mohla být řada z nich splněna, takže vyžádaný 
přehled by nebyl aktuální. Nedopatřením také vypadlo ze sledování kontrolním 
výborem několik usnesení na přelomu roků 2008 a 2009. Ověřit jejich splnění 
u příslušných odborů MěÚ Jeseník nebylo možné vzhledem k termínu zasedání 
1. kontrolního výboru a termínu pro odevzdání materiálů k projednání 
Zastupitelstvem města. Aktuální přehled bude zpracován na příští zasedání 
kontrolního výboru.

o Souběžně zajišťuje kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města také 
tajemnice MěÚ a její výsledky předkládá na vědomí Zastupitelstvu města. 
Aktuální kontrola plnění usnesení je na programu 2. zasedání Zastupitelstva 
města Jeseník, bod č. 21.

- docent Milota dal podnět k vyhodnocení plnění Akčního plánu Města Jeseník

Usnesení: 
Kontrolní výbor  doporučuje  Zastupitelstvu města Jeseník uložit Radě města Jeseník zajistit
předložení  řešení neuspokojivých odtokových poměrů na ulici Husova. 
Hlasování:  přítomno:   7                          pro:  7                 proti: 0             zdržel se: 0

Kontrolní výbor  doporučuje  Zastupitelstvu města Jeseník uložit Radě města Jeseník zajistit 
vyhodnocení Akčního plánu města Jeseník.
Hlasování:  přítomno:   7                          pro:  7                 proti: 0             zdržel se: 0
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4.2.  Kontrolní úkoly pro příští zasedání kontrolního výboru dne 31.3.2011 :
- Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města

o Mgr. Loučný
- Kontrola vyřizování stížností a petic občanů města za rok 2010

o Ing. Pelc, Ing. Vokal
- Kontrola systému přidělování bytů v majetku města v roce 2009 a 2010 

o pan Chwistek, Ing. Vrbovský
- Namátková inventarizace hotovosti a cenin v příručních pokladnách

o pan Ondruch, docent Milota

4.3.  Vydání průkazů členů kontrolního výboru
Bude dořešena na příštím zasedání kontrolního výboru.

Přílohy  :  1.  Jednací řád kontrolního výboru
2. Plán práce kontrolního výboru na 1. pololetí r. 2011

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

Zpracovala: 15.1.2011
Ing. Jana Cihlářová - tajemnice kontrolního výboru          

                   

Shrnutí doporučení Zastupitelstvu města z tohoto zasedání kontrolního výboru:

Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu města Jeseník schválit Jednací řád kontrolního 
výboru.

Kontrolní výbor  doporučuje  Zastupitelstvu  města Jeseník schválit Plán práce kontrolního 
výboru na 1. pololetí roku 2011. 

Kontrolní výbor  doporučuje Zastupitelstvu města Jeseník uložit Radě města Jeseník zajistit 
předložení  řešení neuspokojivých odtokových poměrů na ulici Husova. 

Kontrolní výbor  doporučuje Zastupitelstvu města Jeseník uložit Radě města Jeseník zajistit 
vyhodnocení Akčního plánu města Jeseník.                                                      




