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                                                             Město Jeseník
________________________________________________________________
                                Kontrolní výbor Zastupitelstva města Jeseník




                                                                  Z á p i s 
                 o provedené kontrole dle plánu práce kontrolního výboru na rok 2007

    Na základě „Plánu práce kontrolního výboru“ provedl pověřený člen kontrolního výboru výběrovou kontrolu :

Předmět kontroly  : kontrola stavu údržby a pořádku v areálu stacionáře Šimon

Kontrolu provedli  : Ing. Jan Rotter

Dne                          : 12.9. 2007, 18.9. 2007

Výsledek kontroly  :

Vstupní informace: Charita Javorník provozuje od roku 1999 v budově bývalé MŠ na Seifertově ulici stacionář Šimon (poskytování sociálních služeb pro zdravotně postižené děti). V  rámci smlouvy uzavřené mezi Městem a Charitou má nájemce povinnost udržovat svěřený majetek (budovu i areál) v řádném technickém stavu. Běžná údržba a investice zajišťuje v rámci mandátní smlouvy JSD s.r.o. Bylo zjištěno, že areál je Charitou prakticky nevyužíván, je volně přístupný, na jeho ploše jsou zahradní domky a některé další prvky, které byly využívány v době provozu MŠ. Za celou dobu provozování stacionáře nebyly zaznamenány větší problémy s udržováním areálu. Charita si jej zajišťovala sama vlastními prostředky. 
     V rámci kontroly byla provedena dvě místní šetření. Dne 12.9.2007, za přítomnosti ředitele Charity, R. Neugebauera, vedoucí stacionáře, Kamily Macurové a zástupců TS Jeseník, p. Kabelové a p. Halousky. Ředitel Charity informoval přítomné o důvodech zmíněného nepořádku. Stavební suť je pozůstatkem po přestavbě prostor v části, kterou v minulosti využívalo o.s. Virtus. Připustil, že vše mělo být již odvezeno,  na místě domluvil s TS odklizení. Co se týče zeleně, zde konstatoval, že udržování areálu je v současné době nad finanční možnosti Charity a navrhl, aby bylo zahájeno jednání ve věci převedení areálu do kategorie veřejných prostor s tím, že by údržbu zajistily TS. Na místě bylo rovněž s TS domluveno odklizení několika hromad větví a dalšího rostlinného odpadu.
     V další části tohoto šetření byla provedena prohlídka vnitřních prostor. P. Macurová ukázala nově opravené prostory stacionáře, které Charita opravila na své náklady, zmínila opravy, které zajistila JSD (výměna 5 oken a izolaci části střechy). Dle jejího vyjádření by bylo nutné zajistit  pro kvalitní péči o děti ještě dalších 9 oken v jedné z  přízemních místností
a pokračovat v izolaci střechy, do které i po opravě zatéká až do vnitřních prostor. Posledním návrhem k možným opravám byla výměna vstupních dveří z  obou dvou stran budovy z důvodu jak tepelné izolace, tak především z důvodu komplikovaného vstupu s klienty na vozíku.
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     Zjištěné skutečnosti z výše uvedeného šetření byly předloženy na následující jednání v areálu stacionáře (18.9.2007), kterého se zůčastnili  L. Vinklerová za Město Jeseník a K. Dvořák za JSD s.r.o. Přítomní se shodli, že areál by měl být převeden do kategorie veřejných venkovních ploch a dále profesionálně udržován. Tomu by měla předcházet základní úprava areálu ( inventura stavu zeleně a stavebních prvků – lavičky, dětské prolézačky, chodníky, odstranění  zahradních domků a prvků dětského hřiště z důvodu bezpečnosti veřejnosti, probírka zeleně)  Rozhodnutí o těchto návrzích je na orgánech města, které budou informovány prostřednictvím zprávy z KV. Doplnění informací o stavu areálu je technický stav budovy stacionáře a jeho nejbližší investiční potřeby. K tomuto problému se vyjádřil jednatel JSD, K. Dvořák.
     Závěrem lze konstatovat, že díky podnětu občanů bylo zajištěno vcelku rychlé opatření k nápravě. Tedy odklizení nepotřebného materiálu v areálu stacionáře. Dále byly díky oběma jednáním zjištěny další skutečnosti, které pomohou k efektivnímu spravování jak areálu, tak i vlastní budovy stacionáře, který zajišťuje služby potřebným občanům Jeseníku. 


V Jeseníku, 2. 10. 2007 



Podpis kontrolujícího                   :  Ing. Jan  Rotter     v.r. 

Za Charitu Javorník                      :  R. Neugebauer     v.r.

Za JSD s.r.o.                                 :  Ing. K. Dvořák     v.r.

Za Technické služby Jeseník a.s. :  paní Kabelová a p. Halouska
(přítomni)

Za odbor majetku města               :  Ing.L. Vinklerová 
(přítomna)















Zapsal : Ing. J. Rotter





