Město Jeseník
Kontrolní výbor při Zastupitelstvu města Jeseník
Čj. MJ/24552/2015

Zápis
z 3. zasedání kontrolního výboru konaného dne 7.5.2015
Přítomni:

Mgr. David Raif, Mgr. Pavel Šuranský, Ing. Milan Sedlák, Ing. Miroslav Šustek

Nepřítomen: Bc. Miroslav Vršan (omluven)
Zapisovatel(ka): Renata Miková – tajemnice kontrolního výboru
1. Zahájení:
Předseda kontrolního výboru Mgr. David Raif přivítal přítomné členy kontrolního výboru a
konstatoval, že 3. zasedání kontrolního výboru je usnášeníschopné – přítomni 4 členové KV.
2. Kontrola plnění úkolů z 2. zasedání kontrolního výboru:
Členové kontrolního výboru provedli kontrolu plnění úkolů z 2. zasedání KV:
- předseda Mgr. Raif provedl kontrolu smlouvy: MJ-SML/0334/2014, darovací smlouvaPoskytnutí finančního daru 5.000,- Kč manželům Kubinovým schválenou na Usnesení č. 104
RM ze dne 19.12.2014, ve znění:
Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru ve výši
5 000,-Kč manželům M. a P. K., dle důvodové zprávy.,
a konstatoval, že žadatelům nevznikl nárok na porodné, protože matka dítěte neměla trvalý
pobyt v Jeseníku nejméně rok před narozením dítěte a tím nesplňovala podmínku, stanovenou
v bodě 4 pravidel pro poskytování porodného.
KV navrhuje ZM přijmout usnesení následujícího znění:
ZM konstatuje, že Usnesením č. 104 RM ze dne 19.12.2014 byla porušena a obejita
pravidla pro poskytování porodného z rozpočtu města.
Hlasování:

přítomno: 4

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

- Ing. Milan Sedlák provedl kontrolu kontrolu smlouvy MJ-SML/0030/2015 – Paraklub
Jeseník o.s.,Masarykovo nám.167/1, 790 01 Jeseník, IČ: 47999471, kde konstatoval, že
nebylo shledáno závad.
Členové KV nemají připomínek a berou na vědomí.
Hlasování:

přítomno: 4

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

- Bc. Miroslav Vršan provedl kontrolu plnění bodu č. 1397 Usnesení ZM ze dne 19.6.2014,
o poskytnutí příspěvku dle Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu města na rok 2014
a uzavření smluv se žadateli MC Krteček Jeseník a Sdružení rodičů tanečního studia Jeseník.
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KV doporučuje ZM přijmout usnesení následujícího znění:
Zastupitelstvo ukládá radě města přijmout opatření v důsledku porušení smlouvy
(neuvedeno logo města na informačních materiálech) o poskytnutí příspěvku z rozpočtu
města ve výši 120.000,- Kč žadateli MC Krteček Jeseník a 90.000,- Kč žadateli Sdružení
rodičů tanečního studia Jeseník, dle závěrečné zprávy z kontroly.
Hlasování:

přítomno: 4

pro: 3

proti: 0

zdržel se: 1

- KV bere na vědomí závěr ad 3) Zprávy z kontroly plnění bodu č. 1397 Usnesení zasedání
zastupitelstva města o provedené kontrole Bc. Miroslava Vršana.
Hlasování:

přítomno: 4

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

- Mgr. Pavel Šuranský provedl kontrolu plnění bodu č. 1267 Usnesení zasedání zastupitelstva
města, týkající se jednání rady města se společností AHOLD Czech Republic o prodeji
pozemku před objektem Albert, případně jednání o doporučení úpravy ceny za nájem
pozemku.
KV bere na vědomí tuto kontrolní zprávu a její doporučení ze dne 29.4.2015.
Hlasování:

přítomno: 4

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

-Ing. Miroslav Šustek provedl analýzu a zhodnocení Obecně závazné vyhlášky psů, ze které
KV konstatoval, že se mu nepodařilo dopátrat důvodů pro stanovení různých sazeb poplatků
ze psů čl. 5 vyhlášky č. 8/2010, a proto se KV rozhodl přijmout usnesení následujícího znění:
KV doporučuje zastupitelstvu města přijmout usnesení následujícího znění:
Zastupitelstvo města ukládá radě města revizi vyhlášky č. 8/2010, zejména pak části
upravující sazbu poplatků, a to se zaměřením se na rozdílné sazby poplatků a důvody
těchto rozdílů.
Hlasování:

přítomno: 4

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

3. Úkoly uložené ke kontrole členům KV:
- Mgr. Raif provede kontrolu plnění bodu č. 188 Usnesení RM konané dne 19.1.2015, ve
znění:
Rada města jmenuje předsedu dopravní komise Ing. Milana Marcinova.
- Mgr. Raif provede kontrolu plnění bodu č. 230 Usnesení RM konané dne 2.2.2015, ve
znění:
Rada města bere na vědomí informaci o dalším průběhu přípravy realizace golfového hřiště
a souhlasí s vydáním předběžného souhlasu pro záměr násypů při nutnosti splnění dalších
podmínek pro vydání dalších kladných vyjádření k záměru v rámci akce „Lesopark
s golfovým hřištěm Jeseník - II. etapa“ investora ALBA FACTOR s.r.o.
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- Mgr. Raif provede kontrolu plnění bodu č . 433 Usnesení RM konané dne 10.4.2015, ve
znění:
Rada města souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace za účelem zajištění plnění
regionálních funkcí, dle důvodové zprávy.
- Mgr. Raif provede kontrolu plnění bodu č. 535 Usnesení RM konané dne 17.4.2015, ve
znění:
Rada města schvaluje zahraniční pracovní cestu radním Ing. Adamu Kalousovi a Mgr. Bc.
Zdeňce Blišťanové do Bojnic na Slovensku ve dnech 1.-3.5.2015, dle důvodové zprávy.
Hlasování:

přítomno: 4

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

- Mgr. Šuranský provede kontrolu plnění bodu č. 471 Usnesení RM konané dne 10.4.2015,
ve znění:
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 33 ze dne 05.08.2002 mezi
městem Jeseník a společností AHOLD Czech Republic, a.s., ve věci úpravy výměr
pronajatých pozemků parc.č. 2137/1 a parc.č. č. 2137/6, obě v k.ú. Jeseník, v návaznosti na
obnovu katastrálního operátu (digitalizace), dle důvodové zprávy.
Hlasování:

přítomno: 4

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

- Ing. Milan Sedlák zkontroluje systém a vymáhání místního poplatku z odpadu za období
r. 2012-2014.
Hlasování:

přítomno: 4

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

- Ing. Miroslav Šustek provede porovnání výše nájemného utrženého městem od nájemce
obchodního centra Alkron s nájemným obvyklým. Tajemník KV zajistí předání smlouvy Ing.
Šustkovi.
Hlasování:

přítomno: 4

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

4. Konstatování KV o přijatých Usneseních:
KV konstatuje, že Usnesení č. 345 RM ze dne 6.3.2015, ve znění:
Rada města ukládá Městské policii Jeseník zintenzivnit a zpřísnit dohled na parkování
a provedení úhrad na parkovišti IPOS, dle důvodové zprávy, je v rozporu se zákonem,
neboť není v pravomoci RM ukládat povinnosti městské policii. Obecní (městskou)
policii zřizuje zastupitelstvo města a řídí starosta - k (plnění některých úkolů při) řízení
MP v Jeseníku je pověřen určený strážník (velitel MP). Úkoly obecní (městské)
policii může ukládat buď zastupitelstvo města anebo starosta města, a to
prostřednictvím určeného strážníka (velitele MP), je-li tato pozice obsazena.
Hlasování:

přítomno: 4

pro: 4
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proti: 0

zdržel se: 0

KV konstatuje, že Usnesení č. 581 RM ze dne 30.4.2015, ve znění:
Rada města uděluje výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů na veřejném
prostranství ulice Otakara Březiny od nemovitosti č.p. 1335/9 po dům č.p. 40/34 při konání
akce „Den otevřených dveří Klubu vodáků Jeseník“ dne 23. 05. 2015 od 08.00 do 20.00
hodin, dle § 3 odst. 3 Obecně závazné vyhlášky města Jeseníku č. 1/2008 a dle důvodové
zprávy, bylo udělení výjimky o konzumaci alkoholu nadbytečné . Rada města je
zmocněna udělovat výjimky z předmětné OZV města č. 1/2008, avšak na ulici Otakara
Březiny u č.p. 1335/9 a č.p. 40/34 neplatí a nikdy neplatila OZV č. 1/2008, z níž rada
města usnesením č. 581 udělila na den 23. 5. 2015 výjimku.
Hlasování:

přítomno: 4

pro: 4

proti: 0

zdržel se: 0

5. Závěr:
Další zasedání kontrolního výboru se uskuteční dne 2.7.2015 ve 14 hodin v zasedací
místnosti radnice a pozvánka na zasedání bude zaslána nejméně 5 dnů před zasedáním.

Mgr. David Raif, v.r.
předseda kontrolního výboru

Zpracoval(a): R.Miková - tajemnice KV
Dne 25.5.2015
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