
                                                             Město Jeseník
________________________________________________________________
                                    Kontrolní výbor při zastupitelstvu města

                                                                 Z á p i s 
                        z 2. zasedání kontrolního výboru konaného dne 31.3.2011

Přítomni: Mgr. Stanislav Loučný, Karol Chwistek, Ing. Jiří Pelc, Ing. Jaroslav Vokal, 
Doc. Ing. Josef Milota CSc., Michal Ondruch, Ing. Pavel Vrbovský

Omluveni:  
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.

2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města
Mgr. Loučný provedl kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města. Výsledky kontroly byly  
předloženy na zasedání kontrolního výboru. Mgr. Loučný postupně seznámil ostatní členy 
kontrolního výboru s kontrolovanými usneseními. Upozornil na pozdní termíny plnění 
některých usnesení, na nedostatky zjištěné při kontrolách kontrolním výborem u vyúčtování 
příspěvků z rozpočtu města v letech 2008 a 2009 (ve vztahu k usnesení č. 511) a na chybějící 
termíny a zodpovědné osoby u některých usnesení zastupitelstva. Pokud z textu usnesení 
zastupitelstva nevyplývá termín nebo zodpovědný odbor popř. osoba, jsou tyto obvykle 
určeny na nejbližším zasedání Rady města v rámci bodu organizační plnění usnesení 
zastupitelstva. Členové kontrolního výboru zdůraznili důležitost určování reálného termínu 
a zodpovědnosti za splnění úkolu plynoucího z usnesení zastupitelstva.

Na dotaz Ing. Pelce a Ing. Vokala poskytl pan Chwistek dodatečné informace k prodeji domů 
na ul. Klicperova (např. délka zástavního práva, prodejní cena nemovitosti atd.).

Usnesení z volebního období 2002-2006
Usnesení č. 30/II/6: Zastupitelstvo města ukládá odboru stavební úřad zahájit přípravu 

nového lázeňského statutu, dle důvodové zprávy.
Zodpovědnost: odbor stavební úřad
Na 2. zasedání Zastupitelstva města Jeseník dne 24.2.2011 
vyřazeno ze sledování.
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Usnesení č. 3/IV/4: Zastupitelstvo města ukládá radě města ve funkci valné hromady 
společnosti Technické služby Jeseník a.s., O. Březiny 168, 790 01 
Jeseník, IČO 64610063, zabezpečit projednávání strategických investic 
týkajících se dodávky tepelné energie a odpadového hospodářství 
realizovaných společností Technické služby Jeseník a.s. 
zastupitelstvem města, dle důvodové zprávy.
Zodpovědnost: oddělení majetku
Trvá

Usnesení č. 30/II/2: Zastupitelstvo města ukládá odboru majetku města, v návaznosti na 
provedenou analýzu pronajatých a nepronajatých pozemků ve 
vlastnictví města, zjistit objem neoprávněně využívaných městských 
pozemků a odstranit zjištěné nedostatky.
Zodpovědnost: oddělení majetku
Trvá, průběžně se plní, doplňuje se pasport pozemků.

Usnesení z volebního období 2006-2010
Usnesení č. 511: Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit důslednou kontrolu 

dodržení „Pravidel pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu 
města Jeseník“ v roce 2007 ve druhém kole žádostí a ve zjištěných 
případech porušení těchto pravidel postupovat podle § 22, zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.
Zodpovědnost: auditor
Termín: 30.8.2008
Splněno - materiál byl schválen ZM na 23. zasedání. Při kontrolách 
však byly zjištěny kontrolním výborem závady ve vyúčtování 
v roce 2008 a 2009.

Usnesení č. 1022: Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit vypracování nové 
koncepce přidělování městských bytů
Zodpovědnost: oddělení majetku
Termín: 30.6.2010
V termínu nesplněno – odloženo na leden 2011 (nová bytová 
komise).

Usnesení č. 1023: Zastupitelstvo města ukládá radě města přijmout opatření k vytvoření 
pasportu nevyužívaných pozemků ve vlastnictví města, na jehož 
základě bude rozhodnuto o způsobu jejich využití
Zodpovědnost: oddělení majetku
Termín: 30.11.2010
Trvá – průběžně se doplňuje.

Usnesení č. 1146: Zastupitelstvo města ukládá radě města zpracovat koncept Územního 
plánu města Jeseník, ověřujícího variantní řešení územního plánu.
Zodpovědnost: Ing. Cabadaj
Termín: 30.6.2010
Zpracování bylo zadáno, zhotovitel předal koncept 21.12.2010. 
Termín dodání měl být 30.11.2010, proto bylo fakturováno penále 
ve výši 27.522 Kč, které bylo následně uhrazeno.
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Usnesení č. 1278: Zastupitelstvo města ukládá radě města nechat posoudit relevantnost 
ekonomických a technických údajů předložených Ing. arch. Šámalíkem 
v dokumentu nazvaném „Posouzení záměru a koncepce řešení stavby 
Regionálního wellness centra Jeseník“ ze dne 16.6.2010.
Zodpovědnost: Ing. Cupal
Termín: 10.9.2010
Trvá

Usnesení z volebního období 2010-2014
Usnesení č. 24: Zastupitelstvo města ukládá Radě města činit kroky k urychlenému 

převodu zástavního práva z nemovitostí č.p. 947, č.p. 948, č.p. 949, č.p. 
950, č.p. 951, č.p. 952, č.p. 953 a č.p. 954 se zastavěnými pozemky 
parc.č. 2271/4, 2271/5, 2271/6, 2271/7, 2271/8, 2271/9, 2271/10, 
2271/11, zapsaných na LV 10001 u Katastrálního úřadu Jeseník pro 
k.ú. Jeseník na nemovitost č.p. 1287 na zastavěném pozemku parc.č. 
450/3, na pozemek parc.č. 450/3, na stavbu bez č.p. (jiná stavba) na 
zastavěném pozemku parc.č. 442/2, na pozemek parc.č. 442/2, na 
stavbu bez č.p. (objekt občanské vybavenosti) na zastavěném pozemku 
parc.č. 450/5 a na pozemek parc.č. 450/5, všechny v k.ú. Jeseník, dle 
důvodové zprávy.
Zodpovědnost: Mgr. Procházka
Termín: 30.11.2010
Jednání proběhla, převod zástavního práva nebyl schválen, město 
vrátí dotaci.

Usnesení: 
Kontrolní výbor bere na vědomí zápis z  kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města. 
Hlasování:  přítomno: 7                            pro: 7                   proti: 0            zdržel se: 0

3. Kontrola vyřizování stížností a petic občanů města za rok 2010
Ing. Pelc a Ing. Vokal vykonali kontrolu vyřizování stížností a petic občanů města za rok 2010.
V rámci kontroly bylo ověřováno, zda způsob vedení evidence a vyřizování stížností odpovídá 
směrnici č. 1/2006 – Pravidla pro příjem a vyřizování peticí a stížností. Zápis z kontroly 
obsahuje také přehled o počtu řešených stížností v členění dle jejich oprávněnosti a dle 
jednotlivých odborů. Z výsledků kontroly vyplývá, že evidence stížností je na dobré úrovni a je 
jim věnována odpovídající pozornost. 

Ing. Pelc popsal postup kontroly. Kontrolovány byly oprávněné stížnosti, ale také stížnosti 
neoprávněné. U neoprávněných bylo zjištěno, že proti rozhodnutí nebylo podáno odvolání 
a stanovisko úřadu bylo ve všech případech stěžovatelem akceptováno. Tři oprávněné žádosti 
se týkaly hluku obtěžujícího spolumajitele nebo nájemníky nemovitosti. Čtvrtá oprávněná 
stížnost se týkala objektů umístěných na cizích pozemcích. U této stížnosti nebyl uveden 
následný postup, který na žádost členů kontrolního výboru doplnil vedoucí odboru OSMI 
Ing. Cabadaj.
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Usnesení: 
Kontrolní výbor bere na vědomí zápis z  kontroly vyřizování stížností a petic občanů 
města za rok 2010. 

Hlasování:  přítomno: 7                            pro: 7                   proti: 0            zdržel se: 0

4. Kontrola systému přidělování bytů v majetku města v roce 2009 a 2010 
Pan Chwistek a Ing. Vrbovský kontrolovali systém přidělování bytů v majetku města v roce 
2009 a 2010. Výsledky kontroly byly předloženy na zasedání kontrolního výboru.

Pan Chwistek shrnul výsledky kontroly. Byty jsou přidělovány podle pořadníku. V řadě 
případů není možné takto byt přidělit např. z důvodu nezastižení žadatele, pro žadatele není 
nabízený byt vyhovující, žadatel ztratil zájem o byt atd. V současné době je v pořadníku 190 
žadatelů a počet zájemců roste. V důsledku prodeje bytových domů se snižuje počet bytů 
k pronájmu a prodlužuje se čekací doba na přidělení bytu. K časovému prodlení v obsazování 
bytů novými nájemníky ze strany oddělení majetku Městského úřadu Jeseník nedochází.

Na druhou stranu o velkometrážní byty není velký zájem, proto se přistupuje ke snížení 
nájemného, což není vždy účinné.

Byty jsou také přidělovány mimo pořadník rozhodnutím rady města anebo na základě 
zveřejnění na úřední desce. Zveřejněním na úřední desce se pronajímají většinou větší byty 
nebo byty, o které nemají zájem oslovení zájemci v pořadníku.

Na 12. zasedání Rady města Jeseník dne 28.3.2011 byla projednávána nová Pravidla pro 
výběr nájemců městských bytů, ve kterých byly zpřísněny podmínky prokazování 
bezdlužnosti.

Usnesení: 
Kontrolní výbor bere na vědomí zápis z kontroly systému přidělování bytů v majetku 
města v roce 2009 a 2010. 
Hlasování:  přítomno: 7                            pro: 7                   proti: 0            zdržel se: 0

5.  Namátková inventarizace hotovosti a cenin v příručních pokladnách
Doc. Milota a pan Ondruch provedli dne 25.3.2011 namátkovou inventarizaci hotovosti 
a cenin (pokutových bloků) v příručních pokladnách u šesti zaměstnanců Města Jeseník 
(odbor správní a odbor dopravy a silničního hospodářství). V průběhu inventarizace nebyly 
zjištěny žádné inventarizační rozdíly.

Usnesení: 
Kontrolní výbor bere na vědomí zápis z namátkové inventarizace hotovosti a cenin 
v příručních pokladnách. 

Hlasování:  přítomno: 7                            pro: 7                   proti: 0            zdržel se: 0
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6.Různé

6.1. Diskuze
Mgr. Loučný kritizoval pravidla prodeje bytů ve vlastnictví Města Jeseník a prosazoval jejich 
změnu. Ostatní členové vzhledem k tomu, že toto nespadá do působnosti kontrolního výboru, 
tuto záležitost dále neprojednávali.

Diskuze pokračovala informací o zpoždění při zhotovování průkazů členů kontrolního 
výboru. Členové kontrolního výboru byli upozorněni, že na příštím zasedání bude 
projednáván a schvalován plán práce na 2. pololetí 2011. Nové náměty na kontroly budou 
vítány.

6.2.  Kontrolní úkoly pro příští zasedání kontrolního výboru dne 9.6.2011:
- Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města

o pan Chwistek, doc. Milota
- Kontrola systému výběru a vymáhání místního poplatku za komunální odpad 

o Ing. Pelc, Ing. Vokal
- Vyhodnocení zimní údržby komunikací v zimním období 2010-2011

o Ing. Vrbovský, pan Ondruch
- Vyhodnocení výběru poplatku za psy (vč. neuhrazených částek), čipování psů

o Mgr. Loučný

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

Zpracovala: 5.4.2011
Ing. Jana Cihlářová - tajemnice kontrolního výboru          




