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Čj. MJ/63084/2015 

Z á p i s 
z 6. zasedání kontrolního výboru konaného dne 7.12.2015 

 

Přítomni:       Mgr. David Raif, Ing. Milan Sedlák, Ing. Miroslav Šustek  

                      

Nepřítomen:  Mgr. Pavel Šuranský (omluven), Bc. Miroslav Vršan (rezignoval) 

 

Zapisovatel(ka): Renata Miková – tajemnice kontrolního výboru 

 

Host: místostarosta Mgr. Petr Procházka 

 

1. Zahájení: 

Předseda kontrolního výboru Mgr. David Raif přivítal přítomné členy kontrolního výboru a 

konstatoval, že 6. zasedání kontrolního výboru (dále jen „KV“) je usnášeníschopné – přítomni 

3 členové KV. Předseda KV hovořil s Mgr. Pavlem Šuranským, který má zájem být i nadále 

členem KV a bude se účastnit zasedání KV. Na 6. zasedání zastupitelstvu města (dále jen 

„ZM“) dne 5.11.2015 rezignoval na člena KV Bc. Miroslav Vršan. Hostem zasedání KV byl 

místostarosta Mgr. Petr Procházka. 

  

2. Úkoly uložené KV: 

Předseda KV Mgr. David Raif zahájil zasedání KV. Bodem programu 6. zasedání KV byly 

úkoly uložené KV na 5. zasedání zastupitelstva města (dále jen „ZM“) ze dne 10.9.2015: 

1. Jednací řád KV a jeho platnost 

2. Plán práce KV na 1. pololetí 2016 

 

Ad 1.) 

Předseda Mgr. David Raif konstatoval, že na základě Usnesení přijatém na 5. Zasedání ZM ze 

dne 10.9.2015, kdy ZM uložilo radě města (dále jen „RM“) zpracovat jednací řád a plán práce 

KV, bylo zjištěno, že jednací řád KV byl schválen a přijat Usnesením na  2. zasedání ZM dne 

24.2.2011 pod číslem usnesení 91 a je dosud platný. Z tohoto důvodu není možné bez dalšího 

přijmout nový jednací řád.  

 

KV navrhuje ZM přijmout usnesení následujícího znění: 

KV navrhuje vypustit v Jednacím řádu KV článek II) Příprava a průběh jednání. 

  

Hlasování:               přítomno: 3                      pro: 3                    proti: 0                  zdržel se: 0 
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Ad 2) 

KV projednal úkoly, které RM doporučuje vzhledem k aktuálním potřebám zařadit do plánu 

práce na 1. pololetí 2016: 

 

a) Revize mandátní smlouvy Technických služeb Jeseník (dále jen „TSJ“): 

Předseda KV konstatoval, že tento úkol nepatří do kompetence KV. KV nemá erudici pro 

provádění takového úkolu. Město má za tímto účelem zaměstnance a pověřené funkcionáře. 

KV nemá jakékoliv pravomoci k TSJ, a z tohoto důvodu si nemůže opatřit dostatečné 

informace a podklady k provedení tohoto úkolu. 

 

KV navrhuje ZM přijmout usnesení následujícího znění: 

KV se usneslo, že do plánu práce nezahrne revizi mandátní smlouvy TSJ.  

 

Hlasování:               přítomno: 3                      pro: 3                    proti: 0                  zdržel se: 0 

 

 

b) Kontrola dodržování mandátní smlouvy TSJ č. 1/96 v platném znění, v čl. I, bod 4a, ab a  

v čl. VI, bod 1: 

KV zahrnuje tento bod do svého plánu práce na 1. pololetí 2016 a pověřuje tímto úkolem 

předsedu KV Mgr. Raifa. 

 

Hlasování:              přítomno: 3                   pro: 3                       proti: 0                   zdržel se: 0 

 

 

c) Kontrola vyřizování stížností 

KV zahrnuje tento bod do svého plánu práce na 1. pololetí 2016 a pověřuje tímto úkolem 

předsedu KV Mgr. Raifa. 

 

Hlasování:               přítomno: 3                      pro: 3                    proti: 0                  zdržel se: 0 

 

 

d) Vyhodnocení výběru místních poplatků za komunální odpad a poplatků za psy  

KV zahrnuje tento bod do svého plánu práce na 1. pololetí 2016 a pověřuje tímto úkolem 

člena KV Ing. Sedláka. 

 

Hlasování:               přítomno: 3                      pro: 3                    proti: 0                  zdržel se: 0 

 

 

e) Kontrola plnění usnesení ZM nesplněných v minulém období 

 KV zahrnuje tento bod do svého plánu práce na 1. pololetí 2016 a pověřuje tímto úkolem  

 předsedu KV Mgr. Raifa. 

 

Hlasování:               přítomno: 3                      pro: 3                    proti: 0                  zdržel se: 0 

 

 

f) Kontrola dodržování pravidel pro poskytování finančních prostředků z rozpočtu města za     

    rok 2015 (životní prostředí, sociální péče) 

KV zahrnuje tento bod do svého plánu práce na 1. pololetí 2016 a pověřuje tímto úkolem  
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člena KV Ing. Sedláka. 

 

Hlasování:               přítomno: 3                      pro: 3                    proti: 0                  zdržel se: 0 

 

 

g) Namátková inventarizace příručních pokladen 

KV zahrnuje tento bod do svého plánu práce na 1. pololetí 2016 a pověřuje tímto úkolem  

člena KV Ing. Šustka. 

 

Hlasování:               přítomno: 3                      pro: 3                    proti: 0                  zdržel se: 0 

 

 

Další úkol KV: 

KV si vedle toho bude zahrnovat do plánu práce činnosti dle aktuální potřeby. 

 

Hlasování:               přítomno: 3                      pro: 3                    proti: 0                  zdržel se: 0 

 

 

3. Závěr:  

Další zasedání KV se uskuteční začátkem roku 2016 v zasedací  místnosti radnice a pozvánka 

na zasedání bude zaslána nejméně 5 dnů před zasedáním.  

 

          

 

 

                                                                                                          Mgr. David Raif, v.r. 

                                                                                                      předseda kontrolního výboru 

 

 

 

 

Zpracoval(a): R.Miková - tajemnice KV  

Dne 9.12.2015  

 


