                                                               Město Jeseník
_______________________________________________________________
                                  Kontrolní výbor při  zastupitelstvu města



                                                                   Z á p i s 
                         3.  zasedání kontrolního výboru konaného dne  5.6.2007



Přítomni          :   Mgr. Loučný,  Dr. Cenek, Ing. Musilová,  paní Novotná,  Ing. Rotter

Omluveni        :    Ing. Pelc,  pan Závěšický 

Hosté               :    p. Spáčil – tajemník KV 

   Zasedání kontrolního výboru zahájil jeho předseda Mgr. Stanislav Loučný.  Podle programu
byly projednány následující body :

1.   Kontrola úkolů

1/3  Se závěry škodní a náhradové komise ve věci zjištění, zda byla zaviněna škoda zaměstnanci 
       města při přípravě a realizaci parkoviště vedle Restaurace Gemer a obratiště na ul. Sadová        
       v  Jeseníku,  seznámil  členy  kontrolního výboru  Mgr. Petr  Buchta – vedoucí  právního 
       a vymáhacího oddělení.
       Škodní a náhradová komise se usnesla, že v případě obratiště na ul. Sadová v Jeseníku škoda
       městu nevznikla. V  případě zániku tří  parkovacích míst  na nám. Svobody  v Jeseníku došla 
       komise k názoru, že ke škodě mohlo dojít, ale její konkrétní výši bude možné vyčíslit až na 
       základě prokázání výše nákladů, které město vynaloží na vybudování tří nových parkovacích
       míst na jiném (obdobném) místě. Vypracováním takové kalkulace byl pověřen odbor majetku
       města. Mgr. P. Buchta  seznámil  členy  kontrolního výboru  s výší  kalkulace, předloženou 
       odborem  majetku  města  a  s dalšími  kroky, které může  učinit škodní a  náhradová komise 
       s cílem zjistit  míru zavinění konkrétní  škody zaměstnanci města.        
       Usnesení  :
       Kontrolní  výbor  bere  na  vědomí  zápis  škodní  a  náhradové  komise  č.  1/2007, bod  V.-
       - Parkoviště a obratiště u  Restaurace Gemer  v Jeseníku. Úkol bude dále sledován, se závěry
       škodní a náhradové komise bude kontrolní výbor seznámen.
       Hlasování      :     přítomno   :   5                pro  :  5                   proti  :  0             zdržel se  :  0

2/4  Kontrolní výbor projednal zápis z kontroly systému přidělování městských bytů a sociálního 
       bydlení v roce 2006. Tento odložený úkol z minulého zasedání zpracovali členové kontrolního
       výboru Ing. Pelc a paní Novotná.
       Členové kontrolního výboru se ztotožnili  se závěry  kontrolní skupiny a doporučují  odboru 
       majetku města doplnit  žádost o uzavření smlouvy o nájmu městského bytu v Jeseníku  tak,
       aby žadatel přesněji specifikoval předmět svého zájmu. Současně podporují zavedení limitu
       pro odmítnutí nabízeného městského bytu v rámci pořadníku.
       Usnesení    :
       Kontrolní výbor  bere na  vědomí zprávu z kontroly  systému  přidělování  městských bytů                                                                        
       v roce 2006.
       Kontrolní výbor  doporučuje  odboru  majetku města  upřesnit  žádosti o  uzavření  smluv 
       o nájmu městských bytů ve smyslu přesnější specifikace předmětu zájmu a zvážit zavedení
       limitu pro odmítnutí nabízeného bytu žadatelem (pravidlo 3krát a dost).                                                                             
       Hlasování     :    přítomno   :   5                   pro  :   5               proti :   0               zdržel se :  0

2.    Vyhodnocení kontroly plnění usnesení přijatých na 2. a 3. zasedání Zastupitelstva 
        města Jeseníku dne 22.2. a 12.4.2007

            Kontrolní  výbor  projednal  zprávu  člena  výboru  Dr. Cenka.   Ze zápisu  z  kontroly 
        předloženého k projednání vyplynul tento závěr :
        Usnesení z  2. zasedání zastupitelstva města : usnesení  č. 76, 77, 78, 79, 80, 86, 94, 96 
                                                                                  jsou splněna.
        - usnesení č.   75 – termín plnění do 30.6.2007 – odpovídá starosta města
                                       (vyčíslení finanční náročnosti opravy budovy na ulici K.Čapka 1147)
        - usnesení č.   81 – vypuštěno ze sledování 
                                       (účast uvolněných zastupitelů na jednáních finančního výboru)
        Usnesení z  3. zasedání zastupitelstva města  : 
        - usnesení č. 163 – úkol trvá 
                                       (výběrové řízení na nového ředitele Technických služeb Jeseník a.s.)
        - usnesení č. 173 a 174 – úkol trvá
                                       (zveřejňování zápisů ze zasedání komisí a výborů na internetu)
        Usnesení z  1. zasedání zastupitelstva města  :   (následná kontrola)                          
        - usnesení č.   68 -  rada města  na  svém 15. zasedání  upřesnila úkol  – zastupitelstvo 
                                       města ukládá příslušným odborům zvážit, zda a nakolik by bylo 
                                       efektivní pořízení cenové mapy – za splnění úkolu odpovídá odbor
                                       majetku města v termínu do 30.5.2007.
       Usnesení   :
       Kontrolní výbor  bere na  vědomí  zprávu o plnění usnesení přijatých na 2. a 3. zasedání 
       Zastupitelstva města Jeseník.
       Hlasování   :    přítomno  :  5                    pro  :   5                proti  :   0           zdržel se  :  0

3.    Vyhodnocení  nákladů  na  zimní  údržbu  městských  komunikací  v zimním období
        r. 2006/2007
 
            Podle  plánu  práce na  l.  pololetí  r. 2007  vyhodnotili  pověření   členové  kontrolního 
        výboru Ing. Rotter a Ing. Musilová společně se zástupci odboru majetku města a Technických
        služeb Jeseník  a.s. náklady  na  zimní  údržbu  městských  komunikací  v  zimním období 
        r. 2006/2007.
        Náklady na zimní údržbu v položkách – spotřeba inertního materiálu, plužení, ruční údržba
        a  solení  byly čerpány  na  úrovni  33-45 %  v  porovnání  s  předchozím  zimním obdobím.
        U položky odvoz sněhu nebyly náklady vykázány, u položky úklid sněhu byly náklady 
        vykázány ve výši 90 % předchozího období.
        KV projednal zprávu z  kontroly a  konstatuje, že ke dni vyhodnocení (25.5.2007) nebyly 
        ještě komplexně vyhodnoceny všechny náklady zimní údržby komunikací ve městě a nebyl
        ani předložen ucelený písemný materiál, který by byl zpracován před zahájením zimní údržby
        a který by sloužil k následnému vyhodnocení jednotlivých parametrů údržby.
        Usnesení   :
        Kontrolní  výbor  bere  na  vědomí  zprávu  o  vyhodnocení  nákladů  na  zimní  údržbu 
        komunikací v městě Jeseník  v zimním období 2006/2007.
        Kontrolní  výbor  doporučuje  odboru  majetku  města  stanovit  před  zahájením  zimního
         období  ve spolupráci  s Technickými  službami  Jeseník  a.s.  parametry  zimní  údržby 
         a následně tyto konkrétní úkoly vyhodnocovat.                                                                             
         Hlasování   :  přítomno  :  5                   pro   :   5               proti  :  0          zdržel se  :  0

4.     Vyhodnocení zprávy městské policie – čistota a pořádek ve městě
            V souladu s plánovanými úkoly vyhodnotil předseda KV Mgr. Loučný zprávu městské 
         policie o stavu čistoty a pořádku ve městě za období 1.11.2006 až 31.3.2007.
         Součástí vyhodnocení je také prověření postupu správního odboru města v namátkově
         vybraných případech, které byly předány ke správnímu řízení městskou policí v roce 
         2007  (zápis z kontroly – viz příloha č. 1).
         Kontrolní  výbor  projednal  předložený  zápis z  kontroly a členové výboru  diskutovali 
         o tom, jak zvýšit úroveň čistoty ve městě a jakou úlohu by této oblasti měla plnit městská
         policie.
         Usnesení   :
         Kontrolní výbor  bere na vědomí zprávu městské policie v oblasti dodržování pořádku 
         a  čistoty  ve městě  v období od 1.11.2006 až 31.3.2007.
         Kontrolní výbor  doporučuje ke zlepšení pořádku a čistoty ve městě důsledně využívat
         příslušného ustanovení zákona č. 200/1990 Sb., zákona o přestupcích, k  postihování 
         nedisciplinovaných majitelů (chovatelů) psů.
         Hlasování    :  přítomno  :  5                  pro   :   5              proti  :   0           zdržel se :   0   

5.      Výsledek namátkové inventarizace hotovostí na výběrních místech Městského 
          úřadu  Jeseník
             Členové  kontrolního výboru  byli informováni  o výsledku  namátkové  inventarizace
          hotovosti a cenin na  výběrních  místech  městského  úřadu. Kontrola za účasti člena KV 
          paní  Novotné byla v souladu   s Příkazem starosty č. 1/2007  provedena  dne 23.5.2007
          na  útvaru  tajemníka - na oddělení vnitřní správy  (legalizace a vidimace) a na právním
          a  vymáhacím oddělení.  Z  předložených  zápisů  o  průběhu  inventarizace  vyplývá,
          že  nebyl  zjištěn  případ  rozdílu  mezi  účetním a fyzickým stavem hotovosti a cenin.
          Usnesení  :
          Kontrolní výbor  bere na  vědomí výsledek průběžné  inventarizace hotovosti a cenin  
          na výběrních místech provedené dne 23.5.2007 za účasti člena kontrolního výboru.
          Hlasování     :   přítomno   :  5                   pro  :  5             proti  :  0          zdržel se :   0

6.       Různé
6.1.    Příprava plánu práce KV na 2. pololetí r. 2007
          Kontrolní výbor se zabýval přípravou plánu práce KV na 2. pololetí r. 2007. Členové 
          KV po diskusi navrhli sestavit plán práce dle přílohy č. 2  tohoto zápisu.
          Usnesení  :
          Kontrolní výbor  doporučuje  zastupitelstvu  města  schválit  Plán  práce  kontrolního  
          výboru na 2. pololetí r. 2007.
          Hlasování    :   přítomno   :   5                  pro  :   5               proti  :  0          zdržel se :  0


Přílohy   :  1.  Vyhodnocení zprávy městské policie – čistota a pořádek ve městě 
                   2.  Plán práce kontrolního výboru na 2. pololetí r. 2007

                                                                                              Mgr.  Stanislav    L o u č n ý     v.r.
Zpracoval : dne 6.6.2007                                                          předseda kontrolního výboru
J.Spáčil – taj. kontrolního výboru

