
Město Jeseník 

Kontrolní výbor při zastupitelstvu města Jeseník 

 
ZÁPIS 

ze 17. zasedání kontrolního výboru konaného dne 24.4.2018 
 
 
Přítomni: Ing. Milan Sedlák, Ing. Miroslav Šustek, Libor Dobiáš, Jarmila Josefíková 
Nepřítomen: Ing. Miroslav Güttner 
Tajemnice:  Ing. Jitka Zatloukalová 
 
 
 
1. Zahájení 

Předseda zahájil 17. 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. Do bodu 3. (Různé) bylo zařazeno opět téma nakládání 
s bioodpady, i když kontrolní zpráva byla projednána na předchozím zasedání KV. Důvodem 
bylo dodržení procesní správnosti a v rámci usnesení předložit zastupitelstvu města 
doporučení – více viz bod 3.  
 
Program jednání: 
1. Zahájení a schválení programu kontrolního výboru 
2. Kontrolní činnost: 

- Kontrolní zpráva – Nakládání s finanční hotovostí z parkovacích automatů na Městské 
policii a kontrola pokutových bloků 

- Kontrolní zpráva o činnosti škodní komise 
3. Různé – motivační systém svozu bioodpadu a jeho zneužívání občany 

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

2. Kontrolní činnost 
 
a) Kontrolní zpráva o nakládání s finanční hotovostí z parkovacích automatů na 

Městské policii a kontrola pokutových bloků 
Pan Dobiáš seznámil přítomné s obsahem kontrolní zprávy a konstatoval, že Městská 
policie nedisponuje oprávněním vybírat finanční hotovost z parkovacích automatů. 
Z tohoto důvodu se kontrola tímto tématem nezabývala. Při kontrole systému nakládání 
s pokutovými bloky nebyly shledány žádné nedostatky. 
 

b) Kontrolní zpráva o činnosti škodní komise 
Ing. Miroslav Šustek seznámil přítomné s obsahem kontrolní zprávy. Škodní komise 
postupuje v souladu s nastavenými pravidly, na základě nichž doporučuje Radě města 
způsob vyřízení škodní události. Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.  

 
Usnesení: 
KV schvaluje obě kontrolní zprávy a doporučuje je předložit zastupitelstvu města na vědomí 
na jeho 23. zasedání. 



přítomno: 4 pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 
 
 

3. Různé – nakládání s bioodpady 
Členové kontrolního výboru se shodli, že systém nakládání s bioodpady je nedostatečně 
ošetřen z hlediska jeho zneužívání, což vyplynulo z kontrolní zprávy projednávané na 
předchozím zasedání KV, a je tudíž žádoucí jeho úprava. Na tuto skutečnost upozornila i členka 
ZM Ing. Ponechalová na 22. zasedání ZM. Nicméně v usnesení KV a také v návrhu usnesení ZM 
toto doporučení na úpravu systému nebylo specifikováno, proto pro dodržení procesní 
správnosti předloží kontrolní výbor doporučení zastupitelstvu města na jeho 24. zasedání. 
 
Usnesení: 
KV doporučuje zastupitelstvu města nechat vyhodnotit a upravit systém nakládání 
s bioodpady tak, aby nemohlo docházet k jeho zneužívání. 
přítomno: 4 pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 
 

 
 
Příští zasedání Kontrolního výboru se bude konat dne 10.7.2018 v 16:00 hod. na radnici,  
1. poschodí, kancelář tajemníka (dveře č. 525). 
 
 
Přílohy: 
 Kontrolní zpráva – Nakládání s finanční hotovostí z parkovacích automatů na Městské policii 

a kontrola pokutových bloků 
 Kontrolní zpráva o činnosti škodní komise 
 
 
 

Ing. Milan Sedlák 
  předseda Kontrolního výboru 

 
 
 
Zpracovala dne  30.4.2018:  
Ing. Jitka Zatloukalová – tajemnice Kontrolního výboru 


