                                                      Město Jeseník
________________________________________________________________
                                       Kontrolní výbor při zastupitelstvu města



                                            
                                                                      Z á p i s

                    z  5. zasedání kontrolního výboru konaného dne 23.10.2007


Přítomni         :    Mgr. Loučný,  Dr. Cenek,  paní Novotná,  Ing. Pelc,  Ing. Musilová, 
                            p. Závěšický

Omluveni       :    Ing. Rotter

Hosté              :    Mgr. Procházka – starosta města, MUDr. Staňa – místostarosta města
                            p. Spáčil – tajemník KV


   Zasedání kontrolního výboru zahájil jeho předseda Mgr. Stanislav Loučný, přivítal přítomné
členy kontrolního výboru a pozvané hosty a konstatoval, že vzhledem k počtu přítomných členů je zasedání kontrolního výboru schopno se usnášet.

1.  Kontrola úkolů

1/3   - Zjištění míry zavinění škody zaměstnanci města při přípravě a realizaci parkoviště 
          u Restaurace GEMER v Jeseníku – zánik tří parkovacích místa na nám. Svobody – úkol 
           trvá.

4/5.2  Nedostatečná péče o budovu a pozemky bývalé Mateřské školy na Seifertově ul., Jeseník

          Kontrolní výbor projednal zprávu Ing. Rottera, který byl na minulém zasedání výboru 
          pověřen zkontrolovat stav údržby a pořádku v areálu stacionáře Šimon, který provozuje 
          Charita Javorník v budově bývalé mateřské školy. Kontrola proběhla v součinnosti se
          zástupcem Charity, odboru majetku města, společnosti Jesenická správa domů s.r.o. 
          a Technických  služeb Jeseník a.s. (viz příloha č. 1).
          Ze zápisu z kontroly vyplývá závěr, že areál není dostatečně udržován a pro zlepšení 
          stavu je nutno zjistit, zda nájemce plní podmínky nájemní smlouvy. Město Jeseník jako 
          pronajimatel by mělo také rozhodnout, kdy a v jakém rozsahu  bude pokračovat v opravě
          budovy stacionáře ke zlepšení technického stavu objektu.          
          Usnesení :
          Kontrolní výbor doporučuje prověřit odborem majetku města plnění podmínek nájemní
          smlouvy mezi  městem  Jeseník  a  Charitou  Javorník.  Odbor  majetku  města  podá 
          na příštím zasedání kontrolního výboru zprávu o všech subjektech neplnících podmínky
          nájemních smluv.         
          Hlasování  :    přítomno  :  6                  pro  :   6               proti  :   0              zdržel se  :  0
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2.  Vyhodnocení kontroly plnění usnesení přijatých na 6. zasedání Zastupitelstva města
      Jeseník dne 13.9.2007

          Kontrolní výbor  projednal  zprávu  členky  výboru  paní  Marie Novotné.  Ze zápisu 
      z kontroly  předloženého k projednání vyplynul tento závěr.
      Usnesení z  6. zasedání zastupitelstva města : 

	usnesení č. 259  - ZM ukládá příslušným odborům připravit opatření ke zvýhodnění 

                                   majitelů psů, kteří dodržují stanovená pravidla, dle důvodové zprávy.
                                   Termín 31.10.2007, zajistí:odbor živ. prostředí (OŽP), fin.odbor (FO)
                                   Ve spolupráci OŽP a FO je připravena úprava pravidel držení
                                    psů ve městě. Tato úprava pravidel byla projednána na zasedání
                                    RM (31. zasedání dne 15.10.2007), usnesením RM č. 1077 a 1078
                                    doporučila RM další opatření v oblasti označování psů a pravidel
                                    pro pohyb psů na veřejném prostranství a OŽP předkládá tento
                                    materiál ke schválení na 7. zasedání ZM Jeseník dne 1.11.2007
                                    jako bod programu č. 16.  
-   usnesení č. 260    -  ZM ukládá starostovi města provádět prostřednictvím městské policie
                                    namátkové kontroly evidence psů, dle důvodové zprávy. 
                                    Termín – průběžně, zajistí městská policie.
                                    Úkol plněn průběžně, úkol trvá.
-   usnesení č. 265    -  ZM ukládá oddělení majetku města podat finančnímu výboru zprávu
                                    o plnění monitorovacích ukazatelů, dle usnesení uvedeného v 2. bodě 
                                    zápisu ze 7. zasedání finančního výboru. Termín 31.10.2007, zajistí 
                                    odbor majetku města (OMM).
                                    OMM připravil zprávu o plnění monitorovacích ukazatelů, která
                                    byla projednána na  31. zasedání  RM  dne 15.10.2007 a  bude 
                                    předložena k projednání na zasedání finančního výboru dne 22.10.
                                    Spolu se stanoviskem fin. výboru bude zpráva odboru majetku
                                    města předložena na 7. zasedání ZM dne 1.11.2007  jako bod č. 13.
-   usnesení č. 322    -  ZM ukládá odboru stavební úřad připravit na příští zasedání ZM 
                                    novou obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za provoz
                                    systému  shromažďování,  sběru,  přepravy,  třídění,  využívání 
                                    a odstraňování komunálních odpadů dle důvodové zprávy.
                                    Termín 1.11.2007, zajistí  : odbor stavební úřad.
                                    Odbor životního prostředí ve spolupráci s odborem stavební úřad
                                    připravil novou obecně závaznou vyhlášku č. 4/2007 o místním 
                                    poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
                                    třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. OZV číslo
                                    4/2007 byla projednání na 31. zasedání RM dne 15.10.2007 a OŽP
                                    předkládá tuto obecně závaznou vyhlášku ke schválení na zasedání
                                    ZM Jeseník dne 1.11.2007 jako bod programu č. 17.
       -  usnesení č. 330   -   ZM  ukládá  starostovi  předložit  na  příští zasedání ZM návrh  na 
                                          jmenování likvidátora bývalých podniků města. Termín 1.11.2007,
                                          zajistí : starosta.
                                    Návrh na jmenování likvidátora byl projednán na 32.zasedání RM                                                
                                    dne 19.10.2007 a bude starostou města předložen ke schválení 
                                    na 7. zasedání ZM dne 1.11.2007 jako bod programu č. 20.
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 Usnesení  :  
 Kontrolní  výbor  bere  na  vědomí  zprávu  o  plnění  usnesení  přijatých  na  6. zasedání 
 Zastupitelstva města Jeseník dne 13.9.2007.
       Hlasování   :    Přítomno  :    6                  pro  :   6                proti  :  0             zdržel se   :  0

3.    Vyhodnocení kontroly připravenosti Technických služeb Jeseník a.s. na zimní údržbu
        komunikací včetně stavu techniky

           Podle plánu práce na 2. pololetí r. 2007 vyhodnotili pověření členové kontrolního výboru společně se zástupci Technických služeb Jeseník a.s. (TSJ a.s.) připravenost techniky a zabezpečení materiálu pro zimní údržbu městských komunikací v zimním období 2007-2008. Členové KV Ing. Pelc a Dr. Cenek byli seznámeni se změnami v plánu zimní údržby oproti předchozím obdobím. Z průběhu kontroly vyplynula tato zjištění :

	k datu kontroly (9.10.2007) je uloženo na skladě 50 % soli a posypového materiálu 

z běžné spotřeby za celé zimní období, 
	technika (vesměs víceúčelové nástavby) na speciální vozidla je připravena u skládky

posypových materiálů. Potřebná doba montáže nástaveb je od dvou do šesti hodin,
	nová technika oproti zimnímu období 2006-2007 : MAN, traktor s čelní i závěsnou radlicí,

PONNY na chodníky,
      -     pro případ  kalamitních  situací  je  smluvně  zajištěno navýšení  kapacity  ve spolupráci 
   s externími dodavateli,  
	na úklid chodníků byla pořízena speciální malá technika, velké množství chodníků 

ale není přizpůsobeno bezbariérovému provozu (vysoké obrubníky) – hrozí poškození 
techniky nebo nedostupnost pro tuto techniku,
	členové kontrolní skupiny KV doporučují zlepšit součinnost s městskou policií při úklidu

chodníků, při zajištění průchodnosti místních komunikací pro techniku. 
            Za  důležité  považují  také  zlepšení  informovanosti občanů  o důležitosti  ulic  podle 
            dopravního  významu  při  zajišťování  zimního  úklidu.  
       Usnesení  :
       Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu o připravenosti Technických služeb Jeseník a.s.
       na zimní údržbu komunikací ve městě Jeseníku v zimním období 2007-2008.
       Hlasování    :   Přítomno  :  6                    pro :  6                proti :  0             zdržel se  :  0 

4.    Vyhodnocení kontroly údržby zelených ploch na exponovaných místech včetně čistoty
        komunikací ve městě

            V souladu s plánovanými úkoly vyhodnotily členky kontrolního výboru paní  Novotná
       a Ing.  Musilová informace o tom, jak město provádělo údržbu zelených ploch ve svém 
       majetku v roce 2007. Z předložené zprávy vyplývá, že údržba trávníků a ostatních zelených
       ploch byla v roce 2007 na dobré úrovni a že občané nevznášeli námitky k jejímu provádění.
       Přispěla k tomu zejména větší informovanost o frekvenci sečení v různých lokalitách a také
       stabilizace pracovníků ve středisku veřejná zeleň v Technických službách Jeseník a.s.
       Plánované náklady na údržbu zelených ploch (pasportizované plochy) jsou rozpočtovány 
       v r. 2007 ve výši 3 650,0 tis. Kč, což jsou náklady na sečení, hrabání a likvidaci trávy 
       a pravidelný úklid. Skutečné náklady na tuto údržbu činily k 30.9.2007 částku 3 706,1 tis.Kč.
       Celoroční rozpočet na tyto práce je tedy již naplněn (101,54 %), ve 4. změně rozpočtu města
       je řešeno navýšení nákladů na údržbu zelených ploch.
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        Ve zprávě je také konstatováno, že v roce 2007 nebyly evidovány stížnosti a problémy
        s údržbou komunikací. Při zimní údržbě v roce 2007 nevznikaly podstatné problémy 
        vzhledem k mírné zimě (nižší posyp, menší poškozování komunikací). V letním období
        se vyskytly problémy jen počátkem měsíce září, kdy v důsledku vydatných dešťů došlo
        k poškození některých vpustí (řešeno jako pojistná událost).
        Usnesení :
        Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu o provádění údržby zelených ploch a o čistotě
        komunikací ve městě Jeseník v roce 2007.
        Hlasování    :  Přítomno   :   6                 pro :  6                 proti :  0              zdržel se  :   0

5.     Projednání výsledku kontroly činnosti odboru stavební úřad ve věci povolení stavby
        zahrádkářských chatek panu J. Kleiberovi a panu V. Holčákovi

           Na  základě  návrhu  předsedy  KV  schválilo zastupitelstvo města doplnění  plánu  práce
        kontrolního výboru na 2. pololetí  2007. Pověření  členové  kontrolního výboru  prověřili
        činnost odboru stavební úřad při povolování výstavby zahrádkářských chatek na pronajatých
        pozemcích města ve dvou konkrétních případech.
        Ze zápisu z kontroly (viz příloha č. 2) vyplývá, že v případě pana V. Holčáka bylo dodatečné
        povolení stavby  Krajským  úřadem  Olomouckého  kraje  ve  správním  řízení  zrušeno. 
        Rozhodnutí krajského úřadu nabylo nyní právní moci a stavební úřad dosud nekonal.

        V případě pana J. Kleibera jde o „černou stavbu“ realizovanou bez stavebního povolení, bez
        souhlasu základní organizace č. 2  Českého zahrádkářského svazu a v rozporu se stanovami
        svazu. Stavební úřad vyzval stavebníka k předložení „Žádosti o dodatečné povolení stavby“,
        což dosud neučinil. Základní organizace č. 2  Českého zahrádkářského svazu prostřednictvím
        osadního výboru vyzve pana Kleibera, aby na nejbližší listopadové schůzi předložil výše
        uvedenou žádost s příslušnou dokumentací, aby výbor základní organizace mohl zaujmout
        k této věci své stanovisko.

        Kontrolní výbor po projednání celé věci upozorňuje na porušení nájemní smlouvy mezi 
        městem Jeseník a Českým zahrádkářským svazem, na základě čehož by mohla být nájemní
        smlouva vypovězena.
        Byla přijata tato usnesení  :
        Kontrolní  výbor  bere  na  vědomí  zprávu z kontroly  a  konstatuje, že  došlo k  porušení 
        stavebního zákona.
        Hlasování  :   Přítomno  :   6                    pro :  6                 proti :   0               zdržel se : 0

        Kontrolní výbor  doporučuje zastupitelstvu města uložit odboru stavební úřad neprodleně
        sjednat nápravu a informovat  kontrolní výbor o přijatých opatřeních.
        Hlasování  :   Přítomno  :   6                    pro  :  6                proti :   0               zdržel se : 0

6.     Různé  :

Namátková inventarizace pokutových bloků u městské policie
Členové  KV  byli  informováni  o  výsledku  namátkové  inventarizace  pokutových  bloků 
u  městské  policie.  Kontrola  byla  provedena  dne  10.10.2007  za  účasti  členky  KV 
Ing. Musilové  v  souladu  s Příkazem  starosty  č. 1/2007. Při  neohlášené  kontrole  nebyl 
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zjištěn rozdíl mezi účetním a fyzickým stavem přísně zúčtovatelných tiskopisů (pokutových
bloků).                                                                                                                                              
Byla  provedena  i namátková kontrola stavu bloků u jednotlivého  strážníka  porovnáním 
s vnitřní evidencí městské policie – bez závad. 

Kontrolní úkoly pro příští zasedání kontrolního výboru dne 11.12.2007 :
zajištění bezpečnosti a pořádku ve městě – následná kontrola funkčnosti městského 
kamerového dohledového systému a sjednaných servisních podmínek.
                                                           Kontrolu provedou : p. Závěšický, Ing. Rotter

	namátková inventarizace hotovostí na výběrních místech MěÚ – účast člena KV

v kontrolní skupině dle Příkazu starosty č. 1/2007
                                                           Za kontrolní výbor  : Mgr. Loučný

	kontrola plnění usnesení přijatých na 7. zasedání ZM dne 1.11.2007

                                                                 Kontrolu provede    :  Ing.  Musilová 

	příprava plánu práce kontrolního výboru na l. pololetí r. 2008 (Mgr. Loučný, p.Spáčil)





Přílohy  :  č. l - Zápis o provedené kontrole stavu údržby a pořádku v areálu stacionáře Šimon 
                 č. 2 - Zápis o provedené kontrole činnosti odboru stavební úřad ve věci povolení 
                          stavby zahrádkářských chatek p. V. Holčákovi a p. J. Kleiberovi




                                                                                 
                                                                                         Mgr. Stanislav   L o u č n ý     v.r.
                                                                                            předseda kontrolního výboru










Zpracoval :  24.10.2007
J. Spáčil – taj. kontrolního výboru











