Město Jeseník
Kontrolní výbor při zastupitelstvu města Jeseník
ZÁPIS
z 11. zasedání kontrolního výboru konaného dne 2.5.2017
Přítomni:
Tajemnice:

Ing. Milan Sedlák, Ing. Miroslav Šustek, Ing. Miroslav Güttner, Libor Dobiáš,
Jarmila Josefíková
Ing. Jitka Zatloukalová

1. Zahájení

Předseda zahájil 11. zasedání kontrolního výboru (dále jen KV) a přivítal jeho členy.
Konstatoval, že kontrolní výbor je usnášeníschopný (z 5 členů je přítomno 5). Seznámil
přítomné s programem jednání a navrhl doplnit v rámci programu do bodu 3. Různé
projednání úkolu č. 6/350 od Zastupitelstva města.
Program jednání:
1. Zahájení a schválení programu kontrolního výboru
2. Kontrolní činnost:
- Kontrola výběrových řízení ve vztahu ke Směrnici rady města č. 3/2016 – J. Josefíková,
M. Güttner
- Kontrola provádění inventarizace majetku města – M. Šustek, L. Dobiáš
- Kontrola využívání systému sběru odpadu z domácností – M. Sedlák
- Vyhodnocení výběru místních poplatků za komunální odpad – M. Sedlák
3. Různé
- Projednání úkolu č. 6/350 od Zastupitelstva města
4. Závěr

Usnesení:
Kontrolní výbor schvaluje program jednání.
přítomno: 5
pro: 5
proti: 0

zdržel se: 0

2. Kontrolní činnost
2.1.

Kontrola výběrových řízení
J. Josefíková a M. Güttner potvrdili předběžně termín realizace kontroly na květen.

2.2.

Kontrola provádění inventarizace majetku města
M. Šustek a L. Dobiáš předložili kontrolnímu výboru Zápis z kontroly inventarizace a
konstatovali, že systém evidence pomocí čárových kódů a čtecího zařízení je pro účely
fyzické inventury naprosto vyhovující a funkční. Dále sdělili, že namátkovou kontrolou
nebyly zjištěny žádné nedostatky.
Usnesení:
Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu z kontroly inventarizace a doporučuje její
předložení Zastupitelstvu města.
přítomno: 5
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0

2.3.

Vyhodnocení výběru poplatku za komunální odpad za roky 2014-2016
M. Sedlák předložil kontrolnímu výboru zápis z Vyhodnocení výběru poplatku za
komunální odpad a konstatoval, že výběr poplatku probíhá zavedeným způsobem
v mezích legislativy.
Usnesení:
Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu ohledně vyhodnocení výběru poplatku za
komunální odpad a doporučuje její předložení Zastupitelstvu města.
přítomno: 5
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0

2.4.

Kontrola využívání systému sběru odpadu z domácností ve městě Jeseník
(bioodpadu)
M. Sedlák předložil kontrolnímu výboru zápis z Kontroly využívání systému sběru
odpadu. Členové KV posléze diskutovali o motivačním systému třídění odpadu a shodli
se, že motivační systém třídění bioodpadu by se měl pro občany rozšířit.
Usnesení:
Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu z Kontroly využívání systému sběru odpadu
z domácností a doporučí Zastupitelstvu města Jeseník, aby zvážilo možnost
vypracování návrhu rozšíření motivačního programu pro třídění biodpadu.
přítomno: 5
pro: 5
proti: 0
zdržel se: 0

3. Různé
Projednání úkolu č. 6/350 od Zastupitelstva města
Dne 5.11.2015 uložilo Zastupitelstvo města úkol č. 6/350 Radě města, aby zajistila právní
rozbor a návrh aktualizace mandátní smlouvy s TSJ a tento návrh následně předložila
kontrolnímu výboru k projednání.
Předseda kontrolního výboru Ing. M. Sedlák konstatoval, že daná problematika je natolik
odborná, že kontrolní výbor není schopen zaujmout kompetentní stanovisko v dané věci.
Členové KV s názorem předsedy souhlasili.
Usnesení:
Kontrolní výbor z důvodu odborné náročnosti problematiky není schopen zajistit plnění části
úkolu č. 6/350, a sice projednat návrh aktualizace mandátní smlouvy s TSJ.
přítomno: 5
pro: 5
proti: 0 zdržel se: 0
Příští zasedání Kontrolního výboru se bude konat dne 20.6.2017 v 16:00 hod. na radnici,
1. poschodí, kancelář tajemníka (dveře č. 525).

Ing. Milan Sedlák
předseda Kontrolního výboru
Přílohy:
-

Zápis z kontroly provádění inventarizace majetku města
Zápis z vyhodnocení výběru poplatku za komunální odpad za roky 2014-2016
Zápis z kontroly využívání systému sběru odpadu z domácností ve městě Jeseník
(bioodpadů)

Zpracovala dne 4.5.2017:
Ing. Jitka Zatloukalová – tajemnice Kontrolního výboru

