
Město Jeseník 

Kontrolní výbor při zastupitelstvu města Jeseník 

 
ZÁPIS 

ze 14. zasedání kontrolního výboru konaného dne 7.11.2017 
 
Přítomni: Ing. Milan Sedlák, Ing. Miroslav Šustek, Libor Dobiáš, Jarmila Josefíková 
Nepřítomen: Ing. Miroslav Güttner 
Tajemnice:  Ing. Jitka Zatloukalová 
 
 
1. Zahájení 

Předseda zahájil 14. zasedání kontrolního výboru (dále jen KV) a přivítal jeho členy. 
Konstatoval, že kontrolní výbor  je usnášeníschopný (z 5 členů je přítomno 4) a seznámil 
přítomné s programem jednání. 
  
Program jednání: 
1. Zahájení a schválení programu kontrolního výboru (dále jen KV) 
2. Kontrolní činnost: 

- Kontrola vyřizování žádostí dle § 106/1999 Sb. 
- Kontrola údržby zeleně 
- Stanovení plánu kontrolní činnosti na 1. pololetí roku 2018 

3. Různé 
 

Usnesení: 
Kontrolní výbor schvaluje program jednání.  
přítomno: 4 pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 
 

2. Kontrolní činnost 
Kontrola vyřizování žádostí dle § 106/1999 Sb. 
Paní Josefíková prezentovala zprávu z kontroly ohledně vyřizování žádostí dle § 106/1999 Sb. 
Konstatovala, že se jedná o náročnou agendu, které je však na úřadě věnována náležitá 
pozornost. Ke kontrole byly namátkou vybrány 3 žádosti, přičemž kontrolou nebyly shledány 
žádné závady. 
 
Kontrola údržby zeleně 
Pan Dobiáš prezentoval zprávu z Kontroly údržby zeleně. Kontrolou bylo zjištěno, že v roce 
2017 nemusel Odbor oddělení majetku řešit žádné stížnosti ohledně údržby zeleně, přičemž 
tato problematika je ošetřena Mandátní smlouvou mezi městem a Technickými službami 
Jeseník. Z tohoto důvodu měla kontrola spíše informativní charakter a částečně byla zaměřena 
i na problematiku kácení stromů. 
 
Usnesení: 
KV schvaluje zprávy z Kontroly vyřizování žádostí dle § 106/1999 Sb. a zprávy z Kontroly 
údržby zeleně a dále schvaluje jejich předložení na vědomí Zastupitelstvu města Jeseník na 
jeho 20. zasedání, které se bude konat dne 14.12.2017. 
přítomno: 4 pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 
 
 
 
 
 



Plán kontrolní činnosti na 1. pololetí roku 2018: 
Přítomní členové prodiskutovali plán kontrol na 1. pololetí roku 2018 – viz příloha. 
 
Usnesení: 
KV schvaluje plán kontrol na 1. pololetí roku 2018 a zároveň doporučuje jeho předložení 
zastupitelstvu města na jeho 20. zasedání, které se bude konat dne 14.12.2017. 
přítomno: 4 pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 
 

 
 
 

Příští zasedání Kontrolního výboru se bude konat dne 19.12.2017 v 16:00 hod. na radnici,  
1. poschodí, kancelář tajemníka (dveře č. 525). 
 
Přílohy: 

1. Zpráva z kontroly vyřizování žádostí dle § 106/1999 Sb. 
2. Zpráva z kontroly údržby zeleně 
3. Plán kontrolní činnosti na 1. pololetí roku 2018 

 
 
 

Ing. Milan Sedlák 
  předseda Kontrolního výboru 

 
Zpracovala dne  8.11.2017:  
Ing. Jitka Zatloukalová – tajemnice Kontrolního výboru 


