
                                                             Město Jeseník 
________________________________________________________________ 
                                    Kontrolní výbor p ři zastupitelstvu města 
 
 

                                                                 Z á p i s  
 
                        z  6. zasedání kontrolního výboru konaného dne 15.11.2011 
 
 
Přítomni:  Mgr. Stanislav Loučný, Ing. Jiří Pelc, Doc. Ing. Josef Milota CSc., Ing. Pavel 

Vrbovský, Michal Ondruch 
 

Omluveni:   Karol Chwistek, Ing. Jaroslav Vokal 
 
Hosté:   Ing. Jana Cihlářová – tajemník kontrolního výboru 
 
Zasedání kontrolního výboru zahájil předseda Mgr. Loučný. Přivítal členy kontrolního výboru 
a konstatoval, že zasedání kontrolního výboru je usnášeníschopné.  
 
 
1. Kontrola úkolů  z minulých zasedání kontrolního výboru 
Úkoly z minulého zasedání kontrolního výboru byly splněny. 
 
Členové kontrolního výboru byli seznámeni s průběhem projednání zápisu z minulého tj. 
5. zasedání kontrolního výboru na 9. zasedání Zastupitelstva města Jeseník dne 3.11.2011. 
V rámci diskuze zastupitel Mgr. Kaňovský upozornil na to, že se v těsném okolí umělecké 
školy vyskytují zařízení s výherními hracími přístroji, přičemž ve vyhlášce je uvedena 
vzdálenost těchto zařízení minimálně 15 metrů od škol.  

K tomu se vyjádřili členové kontrolního výboru, kteří kontrolu prováděli. Vzdálenost se dle 
vyhlášky č. 8/2003 měří od středu vchodu do škol, školských zařízení, zařízení sociální 
a zdravotní péče a budov státních orgánů a církví ke středu vchodu do míst, kde jsou 
provozovány výherní hrací přístroje (videoloterijních terminálů se tato podmínka netýká). 
Tato vzdálenost byla orientačně změřena odkrokováním a na základě výsledků tohoto měření 
byla podmínka 15 metrů splněna. V reakci na požadavek zastupitelů se členové kontrolního 
výboru rozhodli pro přesné změření této vzdálenosti nejen na uvedeném místě, ale také na 
ostatních místech, kde je podle vyhlášky povoleno provozování výherních hracích přístrojů. 
Tuto kontrolu zahrnuli do úkolů na příští zasedání kontrolního výboru. 

Dále byli členové kontrolního výboru informování o počtu výherních hracích přístrojů 
a videoloterijních terminálů na území města Jeseník, o což požádali na minulém zasedání 
kontrolního výboru. 
 
 
2.Kontrola pln ění usnesení Zastupitelstva města 
Pan Ondruch provedl kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města a s jejími výsledky 
seznámil ostatní členy kontrolního výboru. Zpracoval přehled splněných a nadále trvajících 
úkolů vyplývajících ze schválených usnesení Zastupitelstva města. 
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Přehled splněných usnesení (vč.stručného popisu způsobu jejich splnění): 
303 – k dnešnímu stavu aktualizováno, další nové aktualizace doplňované průběžně 
312 – bude v platnosti od 1.1.2012 
 
Přehled dosud nesplněných usnesení – úkol trvá: 
119 – trvá, územní rozhodnutí je hotovo, další povolení jsou v řízení 
228 – vyhláška je přichystaná, čeká se na platnost nového zákona o správních poplatcích 
304 – usnesení je dlouhodobé, aktuální stav se doplňuje průběžně 
  
Usnesení:  
Kontrolní výbor bere na vědomí zápis z  kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města.  
 
Hlasování:  přítomno: 5                          pro: 5                    proti: 0          zdržel se: 0 
 
 
3.Kontrola evidence při poskytování úhrad a příspěvků na závodní stravování  
Ing. Vrbovský a Mgr. Loučný byli pověřeni provedením kontroly evidence při poskytování 
úhrad a příspěvků na závodní stravování zaměstnancům města Jeseník. Příspěvky na 
stravování se vztahují pouze na zaměstnance v řádném pracovním poměru (tj. pracovní 
smlouva nebo jmenování, nikoli na dohody o provedení práce nebo pracovní činnosti). 
Neposkytují se, pokud je stravování zajištěno jiným způsobem (školení, služební cesta apod.) 
nebo pokud zaměstnanec neodpracuje v daném dni alespoň 3 hodiny. Zaměstnancům jsou 
vydávány stravenky v hodnotě 70 Kč, z toho zaměstnavatel hradí 38,- Kč, ze sociálního fondu 
je příspěvek 17,- Kč, strávník hradí 15,- Kč srážkou ze mzdy. Členové městské policie mají 
po odpracování 11 hodin nárok na další stravenku v hodnotě 30,- Kč. Stravenky jsou 
vydávány v počtu odpovídajícímu počtu pracovních dnů v měsíci. Vyúčtování je prováděno 
na konci měsíce a podle počtu neodpracovaných dní jsou v následujícím měsíci kráceny. 
Namátkově byla zkontrolována evidence u 3 zaměstnankyň. Ve všech případech počty 
stravenek odpovídají. 
 
Usnesení:  
Kontrolní výbor bere na vědomí zápis z kontroly evidence při poskytování úhrad 
a příspěvků na závodní stravování. 
 
Hlasování:  přítomno: 5                          pro: 5                    proti: 0          zdržel se: 0 
 
 
4.Namátková inventarizace hotovosti a pokutových bloků v příručních pokladnách 
Ing. Pelc ve spolupráci s tajemnicí kontrolního výboru provedli namátkovou inventarizaci 
hotovosti a pokutových bloků v příručních pokladnách. Inventarizace byla provedena 
u 7 zaměstnanců města (z toho 2 zaměstnanci správního odboru, 1 zaměstnankyně oddělení 
starosty a 4 zaměstnanci Městské policie Jeseník). V průběhu inventarizace nebyly zjištěny 
žádné inventarizační rozdíly. 
 
Usnesení:  
Kontrolní výbor bere na vědomí zápis z namátkové inventarizace hotovosti 
a pokutových bloků v příručních pokladnách. 
 
Hlasování:  přítomno: 5                          pro: 5                    proti: 0          zdržel se: 0 
(odešel Ing. Pelc) 
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5.Různé 
 
5.1. Kontrolní úkoly pro p říští zasedání kontrolního výboru: 
 

- Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města 
 

- Kontrola dodržování vzdálenosti při provozování výherních hracích přístrojů od škol, 
školských zařízení, zařízení sociální a zdravotní péče a budov státních orgánů a církví 
dle obecně závazné vyhlášky č. 8/2003 

 
- Kontrola provádění zimní údržby 

 
Usnesení:  
Kontrolní výbor doporu čuje Zastupitelstvu města Jeseník schválit kontrolní úkoly na 
příští zasedání kontrolního výboru. 
 
Hlasování:  přítomno: 4                          pro: 4                    proti: 0          zdržel se: 0 
 
 
 
                             Mgr. Stanislav   L o u č n ý  v.r. 
                                                                                                 předseda kontrolního výboru 
        
 
Zpracovala: 6.12.2011 
Ing. Jana Cihlářová - tajemnice kontrolního výboru           


