                                                             Město Jeseník
________________________________________________________________
                                   Kontrolní výbor při zastupitelstvu města



                        
                                                                  Z á p i s 

                     ze 4. zasedání kontrolního výboru konaného dne 4.9.2007



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

Omluveni       :   p. Závěšický, Ing. Musilová 

Hosté              :   Mgr. Procházka – starosta města, MUDr. Staňa - místostarosta
                           p. Spáčil – tajemník KV


   Zasedání kontrolního výboru zahájil jeho předseda Mgr. Stanislav Loučný, přivítal  přítomné
členy kontrolního výboru  a  pozvané hosty a konstatoval, že zasedání kontrolního výboru je usnášeníschopné. Dle programu byly projednány následující body :

1.  Kontrola úkolů

1/3 -  Zjištění míry  zavinění škody  zaměstnanci  města  při  přípravě a  realizaci parkoviště  
         u Restaurace Gemer  v Jeseníku – zánik tří parkovacích míst na nám. Svobody – úkol trvá

2.  Vyhodnocení kontroly plnění usnesení přijatých na 4. a 5. zasedání Zastupitelstva města
      Jeseníku dne 14.6.2007 a 28.6.2007

          Kontrolní výbor projednal zprávu členů výboru Mgr. Loučného a paní Novotné. Ze zápisu 
    z kontroly předloženého k projednání  vyplynul tento závěr. 
    Usnesení ze 4. zasedání zastupitelstva města :

    - usnesení č. 208  - ZM ukládá odboru majetku města připravit podmínky pro zveřejnění 
                                   záměru města prodat pozemkovou parcelu č. 1869/25 o výměře 710 m2 
                                   a pozemkovou parcelu č. 1869/26 o výměře 962 m2 v  kú. Jeseník.
                                   Materiál bude předložen ke schválení na zasedání zastupitelstva města
                                   dne 13.9.2007 – úkol bude splněn, pokud ZM materiál schválí.
                                   Podklady k projednání předkládá odd. majetku města (Ing. Vinklerová).

   -  usnesení č. 234  - ZM  ukládá odboru stavební úřad připravit  změnu způsobu  sběru 
                                   nevytříděných složek komunálních odpadů nejpozději do 1.11.2007, včetně
                                   propagace a osvěty.
                                   Úkol je zpracováván ve spolupráci s Technickými službami Jeseník a.s.-
- úkol trvá
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   Usnesení z  5. zasedání (mimořádného) zastupitelstva města :

   - zápisem 5. zasedání zastupitelstva města nebyly stanoveny žádné úkoly.

    Usnesení :
    Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu o plnění usnesení přijatých na 4. a 5. zasedání 
    Zastupitelstva města Jeseník.
     Hlasování   :  přítomno   :  5                        pro  :  5                  proti  :  0              zdržel se  : 0


3.  Vyhodnocení výběru poplatků za komunální odpad a poplatků za psy za období 
      1. pololetí t. 2007 (včetně neuhrazených částek za r. 2006)

         Podle plánu práce  na  l. pololetí r. 2007 provedli  pověření  členové  kontrolního  výboru 
     Ing. Rotter a Ing. Musilová  kontrolu výběru poplatků za komunální odpad a poplatků za psy
     za  první polovinu roku 2007. Zápis  z  kontroly  (příloha č. 1)  obsahuje  informace o  výši 
     předpisu poplatku za komunální odpad po uplatnění slev, výši úhrady poplatku k 30.6.2007
     a výši pohledávek ke stejnému datu. Zpráva informuje i o postupu při vymáhání dlužných 
     částek a řešení problémů s osobami, u nichž není znám skutečný pobyt.
     Rozbor úhrad u poplatků za psy obsahuje informace za období let 2002 až 1. pololetí r. 2007.
     Zápis obsahuje i náklady na materiál a péči, které vynakládá město v souvislosti s chovateli
     a majiteli psů na území města. V závěru  zprávy doporučují  členové  kontrolní  skupiny 
     přijmout opatření, tj. navýšit  rozpočet města ve prospěch majitelů a chovatelů psů a současně
     se zabývat možností zřízení útulku pro psy v bývalém okrese Jeseník.
     V rámci diskuse, která se rozvinula k předloženému zápisu z kontroly, členové kontrolního 
     výboru vznesli připomínky a podněty, které by podle jejich názoru pomohly zlepšit stávající 
     situaci a také vztahy mezi majiteli a chovateli psů a ostatními občany města. Jedním z návrhů
     je  finančně  zvýhodnit  ty  majitele  a  chovatele  psů,  kteří  dodržují  pravidla  evidence 
     a  řádně platí  stanovený  poplatek, aby  uspořenou  částku  použili na opatření a  aplikaci 
     čipu pro svého psa. 
     Dalším podnětem pro zvýšení výběru poplatků za psy do doby zavedení povinného čipování
     je posílení  aktivity  městské policie, tj. provádění častějších namátkových kontrol evidence 
     psů ve městě. 
     Usnesení :
     Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu z kontroly výběru poplatků za komunální odpad
     a poplatků za psy za období 1. pololetí r. 2007.
     Hlasování   :   přítomno   :  5                      pro  :  5                 proti :  0                zdržel se :  0
     Dále byla přijata tato usnesení :

     Kontrolní výbor  doporučuje  zastupitelstvu  města  pověřit  příslušné  odbory  přípravou 
     opatření ke zvýhodnění majitelů psů, kteří dodržují stanovená pravidla.
     Hlasování  :   přítomno  :   5                      pro  :  5                 proti  :  0               zdržel se  :  0

     Kontrolní výbor  doporučuje zastupitelstvu města, aby uložilo starostovi města provádět
     prostřednictvím městské policie namátkové kontroly evidence psů.
     Hlasování  :   přítomno  :   5                      pro  :  5                 proti :   0               zdržel se :   0
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4.  Projednání zprávy kontrolního úseku o provedených kontrolách v rámci města Jeseníku
       a příspěvkových organizací v jeho působnosti za l. pololetí 2007

          KV projednal zprávu kontrolního úseku města o provedených vnitřních kontrolách v rámci 
       organizačních útvarů Městského úřadu Jeseník a také z veřejnosprávních kontrol v organizacích
       zřízených městem za 1. pololetí 2007. Vyhodnocení  předkládá  zaměstnanec úseku  kontroly
       za uplynulé období. Zpráva  obsahuje přehled  kontrol, doporučení  k odstranění zjištěných 
       nedostatků a zhodnocení  stavu  vnitřního kontrolního systému v územním  samosprávném
       celku město Jeseník. V závěru předkládaného vyhodnocení podává kontrolní úsek podrobnou
       informaci o stavu vyšetřování závažných zjištění z veřejnosprávních kontrol v příspěvkových 
       organizacích v působnosti města z let 2005 a 2006.
       Usnesení :
       Kontrolní  výbor  bere na  vědomí  zprávu kontrolního úseku  o  provedených  vnitřních 
       a veřejnosprávních kontrolách  v 1. pololetí roku 2007 v územním samosprávném celku 
       město Jeseník.
       Hlasování    :    přítomno  :   5                   pro  :  5                 proti  :  0              zdržel se :  0
                                                                   
5.     Různé   :

5.1.  Stavební úpravy a přístavby v zahrádkářských osadách
        Předseda KV  Mgr. Loučný   informoval členy  kontrolního výboru  o problémech,  které  
        vznikají v  zahrádkářských  osadách  Českého zahrádkářského svazu (ČZS),  základních 
        organizacích (ZO) v Jeseníku. Seznámil členy KV s žádostí předsedy ZO č. l  pana Zdeňka
        Cupaly o prověření postupu  odboru stavebního úřadu, majetku a investic  (dříve  odboru 
        stavební úřad)  při vydání dočasného povolení stavby p. V. Holčákovi.
        K žádosti se připojuje  ZO  č. 2,  kde byly zjištěny obdobné nesrovnalosti při povolování  
        úpravy a přístavby zahradní chatky p. J. Kleibera.
        Usnesení :
        Kontrolní  výbor  doporučuje  zastupitelstvu  města  schválit  doplnění  plánu  práce KV
        na 2. pololetí r. 2007 o úkol prověřit činnost odboru stavebního úřadu, majetku a investic
        ve věci povolení stavby zahrádkářských chatek panu J. Kleiberovi a panu V. Holčákovi.
        Hlasování   :    přítomno  :   5                   pro :   5               proti  :   0              zdržel se :  0

5.2.  Nedostatečná péče o budovu a pozemky bývalé MŠ Seifertova ul.
        Předseda KV Mgr. Loučný informoval členy kontrolního výboru o stavu objektu a okolních
        pozemků u bývalé MŠ Seifertova ul. v Jeseníku (nyní využívá Charita pro stacionář Šimon).
        Členové KV se shodli na nutnosti získat všechny dostupné informace o tom, jak údržbu
        nemovitosti  provádí  současný uživatel (Charita) a pověřili  Ing. Rottera, aby  na  příštím 
        zasedání  KV podal v tomto smyslu podrobnou informaci.

5.3.  Kontrolní úkoly pro příští zasedání kontrolního výboru dne 23.10.2007 :
        - kontrola plnění usnesení přijatých na 6. zasedání Zastupitelstva města Jeseníku 
          dne 13.9.2007                                          - kontrolu provedou :  paní Novotná

        - kontrola připravenosti Technických služeb Jeseník a.s. na zimní údržbu komunikací
          včetně stavu techniky                              - kontrolu provedou :  Ing. Pelc,  Dr. Cenek 
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        - vyhodnocení kontroly údržby zelených ploch na exponovaných místech včetně čistoty
           komunikací ve městě v  r. 2007             - kontrolu provedou :  Ing.Musilová, paní Novotná

        - kontrola postupu odboru stavebního úřadu, majetku a investic ve věci povolení stavby
          zahrádkářských chatek p. J. Kleiberovi a V. Holčákovi (v případě schválení a doplnění 
          plánu práce KV na 2. pololetí r. 2007)    - kontrolu provedou : Ing. Pelc, Ing. Rotter
                                                                                                              přizván Mgr. Loučný







Příloha :  Zápis o provedené kontrole – vyhodnocení výběru poplatků za komunální odpad
               a poplatků za psy za období 1. pololetí r. 2007






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















Zpracoval :  5.9.2007
J.Spáčil – taj. kontrolního výboru


