
Město Jeseník 

Kontrolní výbor při zastupitelstvu města 

 

 

Z á p i s 

 
z 10. zasedání kontrolního výboru konaného dne 30.8.2012 

 

Přítomni:        Mgr. Stanislav Loučný, Ing. Pavel Vrbovský, Karol Chwistek, Michal Ondruch 

 

Omluveni: Ing. Jiří Pelc, Ing. Jaroslav Vokal, Doc. Ing. Josef   Milota CSc. 

 

Hosté:  Bc. Olga Hondlová – za tajemníka KV 

 

  

 

 

Zasedání kontrolního výboru zahájil předseda Mgr. Loučný. Přivítal členy kontrolního výboru 

a konstatoval, že zasedání kontrolního výboru je usnášeníschopné.  

 

Pan předseda informoval zúčastněné členy o ukončení pracovního poměru tajemnice 

kontrolního výboru paní Ing. Cihlářové. Do zvolení nového tajemníka kontrolního výboru 

bude tuto funkci zastupovat paní Bc. Olga Hondlová. 

 

 

1. Kontrola úkolů z minulých zasedání kontrolního výboru 

 

Z úkolů uložených členům kontrolního výboru nebylo splněno: 

 

- Namátková inventarizace příručních pokladen 

Pan Ondruch podal návrh na přesunutí úkolu č.3 z technických důvodu  na 12. zasedání KV. 

K uvedenému proběhla diskuze po níž  se členové kontrolního výboru usnesli na tom, že úkol 

č.3 bude přesunut na 12. zasedání KV, které se bude konat dne 29.11.2012.  

 

- Kontrola vyřizování reklamací ze strany města vůči dodavatelům zboží, služeb a 

zejména stavebních prací 

Z důvodu, že oba členové, kteří byli za úkol odpovědni – Ing. Pelc a Ing. Vokál  se z výboru 

předem omluvili, bude tento úkol přesunut na příští zasedání kontrolního výboru, který se 

bude konat dne 11.10.2012. 

Pokud kontrola neproběhla, bude provedena v náhradním termínu. 

  

2. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města 

 

Mgr. Loučný byl pověřen provedením kontroly plnění usnesení zastupitelstva města č. 14 a 

č.15. S výsledky byli seznámeni ostatní členové kontrolního výboru. Z vybraných usnesení 

zastupitelstva města byl zpracován přehled splněných a nadále trvajících úkolů. 

 

Přehled splněných usnesení:  

Usnesení č. 395 



Přehled usnesení, která dále trvají:  

Usnesení č. 396, 397, 398, 399, 508, 568, 605, 613, 618, 620, 623, 624, 631, 632, 633 

 

 

Usnesení: 

Kontrolní výbor bere na vědomí zápis z kontroly plnění usnesení 14. a 15. zasedání  

Zastupitelstva města Jeseník. 

 

Hlasování:   

Přítomno: 4   

Pro:  4            

Proti:  0          

Zdržel se: 0  

 

 

3. Kontrola pronájmu a plnění podmínek nájemních smluv u nebytových prostor 

v majetku města 

 

Ing. Vrbovský byl pověřen kontrolou pronájmu a plnění podmínek nájemních smluv u 

nebytových prostor v majetku města. Bylo zjištěno, že Správa majetku města Jeseník spravuje 

pouze část majetku, která je uvedená v přílohách. V současnosti je platná příloha č. 12. Ing. 

Vrbovský obdržel soupisy majetku na budovu MěÚ Karla Čapka (paní Chromíková) a 

soupisy majetku ve městě (paní Štrbová). Orientačně převzal 25-30 nájemních smluv. U 

daných smluv byly zjištěny zásadní nedostatky, které se především týkaly doby pronájmu. 

Dle zřizovací listiny má ředitel pravomoc uzavírat nájemní smlouvu na dobu jednoho roku. 

Smlouva uzavřená na dobu delší jednoho roku musí být schválena radou města. Dále Ing, 

Vrboský upozornil na nedokonalost uzavřených smluv, které působí pouze vzorově a kde je 

skutečnost v rozporu s podmínkami uvedenými ve smlouvách. Smlouvy, které jsou uzavřené 

se symbolickým nebo nízkým nájemným, neobsahují vymezení povinností, které by měli 

nájemci plnit vzhledem k nízkému nájemnému.  

K uvedenému proběhla diskuze, kde bylo také poukázáno na nepoměr nájemného a neplnění 

povinnosti nájemců podávat zprávy ohledně jejich aktivit. Po projednání bylo navrhnuto 

usnesení. 

 

Usnesení:  

-Kontrolní výbor bere na vědomí výsledky z kontroly a doporučuje Zastupitelstvu města 

Jeseník navrhnout Radě města Jeseník pověřit  útvar Správy majetku města provést 

inventuru využívaných budov, u kterých není uzavřena nájemní smlouva. 

 

-Provést kontrolu nájemného u smluv staršího data, kde nájemné neodpovídá nájmu 

v čase a místě obvyklém. 

 

- Prověřit dodržování nájemní smlouvy týkající se pronájmu včetně ploch k umístění 

reklam. 

 

Hlasování: 

Přítomno: 4    

Pro:  4 

Proti:  0 

Zdržel se: 0 



4. Různé 

 

4.1 Diskuze 

Mgr. Loučný upozornil na nový úkol ze Zastupitelstva města Jeseník č.605 – zastupitelstvo 

města ukládá kontrolnímu výboru města provést kontrolu dodržování pravidel pro výběr 

nájemců městských bytů v Jeseníku u domu č.p. 1131 ul. U Kasáren v období roku 2011 a 

2012. Tento bod bude zařazen do 11. zasedání kontrolního výboru, který se koná 11.10.2012. 

 

 

 

4.2. Kontrolní úkoly pro příští 11. zasedání kontrolního výboru: 

 

- Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Jeseník 

Mgr. Stanislav Loučný 

 

- Kontrola provádění údržby zelených ploch a hřbitovů v roce 2012 

pan Karol Chwistek 

 

- Kontrola výdajů za opravy domů a bytů v majetku města 

            Ing. Jiří Pelc, Ing. Jaroslav Vokál 

 

- Evidence a kontrola úhrad při služebních cestách zaměstnanců MěÚ včetně 

příspěvků na stravování 

Ing. Pavel Vrbovský, pan Michal Ondruch 

 

- Kontrola dodržování pravidel pro výběr nájemců městských bytů v Jeseníku u 

domu č.p. 1131, ul. U Kasáren v období roku 2011 a 2012 

Doc. Ing. Milota, CSc., pan Karol Chwistek 

 

 

- Kontrola vyřizování reklamací ze strany města vůči dodavatelům zboží, služeb a 

zejména stavebních prací 

Ing. Jiří Pelc, Ing. Jaroslav Vokál 

 

 

 

 

 

                                                                                                         Mgr. Stanislav Loučný v.r. 

                                                                                                        předseda kontrolního výboru 

 

Přílohy: 

- Zápis z plnění usnesení Zastupitelstva města Jeseník 

- Zápis z kontroly pronájmu  a plnění podmínek nájemních smluv u nebytových prostor 

v majetku města 

 

 

 

Zpracovala:  

Bc. Olga Hondlová 



 


