                                                           Město Jeseník
________________________________________________________________
                                   Kontrolní výbor při zastupitelstvu města

                                                                 Z á p i s                         
                     z  6. zasedání kontrolního výboru konaného dne 11.12.2007

Přítomni           :  Mgr. Loučný, Dr. Cenek, paní Novotná, Ing. Musilová, pan Závěšický
                            Ing. Rotter
Omluveni         :   Ing. Pelc
Hosté                :  MUDr. Staňa – místostarosta města
                             pan Spáčil – tajemník KV

    Zasedání kontrolního výboru zahájil jeho předseda Mgr. Stanislav Loučný, který 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      Sledování závěrů škodní a náhradové komise v případě zjištění míry zavinění ztráty tří 
           parkovacích míst při přípravě a realizaci parkoviště vedle Restaurace GEMER na náměstí
           Svobody v Jeseníku – úkol trvá

4/5.2. V souladu s usnesením z posledního zasedání  projednal KV zprávu vedoucí oddělení
           majetku  města  Ing. Vinklerové  o  plnění  podmínek nájemní smlouvy mezi městem 
           Jeseník a nájemcem - Charitou Javorník.
           Tato organizace provozuje stacionář Šimon v areálu bývalé mateřské školy na Seifertově
           ulici v Jeseníku. Zpráva stručně informuje o krocích města – pronajimatele – ve snaze 
           odstranit nedostatky v údržbě pronajatého pozemku a obsahuje i návrh  řešení. Pokud by
           město přistoupilo na změnu nájemní smlouvy a převzalo údržbu zelených ploch v areálu,
           znamenalo by to zvýšení finančních nároků na rozpočet. Dřevěné chatky v pronajatém 
           areálu budou odstraněny do konce roku 2007 – zajistí Jesenická správa domů s.r.o.
           Při diskusi o zprávě se členové KV shodli, že řešením by mohlo být otevření areálu 
           veřejnosti a jeho přeměna na parkovou plochu. Při financování projektu by mohlo být 
           využito státních nebo evropských zdrojů.  
           KV dále projednal informaci o nejčastějších případech porušování podmínek nájemních 
           smluv, které uzavřelo město jako vlastník nemovitostí a o následném postupu města.
           Usnesení 1 :
           KV  bere  na vědomí zprávu  odboru stavebního úřadu,  majetku a investic o  plnění 
           podmínek nájemní smlouvy mezi městem Jeseník a Charitou Javorník.
           KV doporučuje odboru stavebního úřadu majetku a investic, kromě změny nájemní
           smlouvy, zpracovat  projekt  na  změnu  užívání  pronajatého  pozemku  na  veřejně 
           přístupnou plochu užívanou jako park.
           Hlasování :  přítomno   :  6             pro  :   6                 proti  :  0              zdržel se   :  0
           Usnesení 2 :
           KV bere  na vědomí  informaci  odboru stavebního  úřadu,  majetku  a  investic 
           o nejčastějších případech porušování podmínek nájemních smluv a žádá oddělení
           majetku města  o  doplnění  zprávy  (na příští zasedání KV)  o  seznam  neplatičů
           nájemného v bytech v majetku města  včetně  dlužných částek – ke dni 31.12.2007.
           Hlasování  : přítomno   :  6            pro  :    6                 proti  :  0              zdržel se  :  0
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5/5    Na základě usnesení ze zasedání KV dne 23.10.2007 projednali členové výboru zprávu 
         o postupu  odboru stavebního úřadu, majetku a  investic ve věci  povolení  stavby chatek 
         v zahrádkářských osadách v Jeseníku. Ze zprávy  (viz příloha č. 1) vyplývá :
         pan V. Holčák      -   dosud  nevyklidil pronajaté  pozemky  od  Českého zahrádkářského
                                            svazu ani od města Jeseník, přesto že výpovědní lhůty byly dovršeny.
                                            Stavební úřad zahájil dne 25.10.2007 řízení o odstranění stavby, které
                                            bylo  přerušeno dne  26.11.2007  v  souvislosti s  žalobou  podanou 
                                            p. Holčákem u Okresního soudu v Jeseníku. Protože soud nerozhodl
                                            o předběžném opatření, které by zabránilo zahájení odstranění stavby,
                                            bude stavební úřad  pokračovat v  řízení o odstranění stavby.  Pokud 
                                            p. Holčák nebude rozhodnutí stavebního úřadu respektovat, bude 
                                            podána žaloba u soudu na vyklizení pozemku.
         pan J. Kleiber      -   je řešeno v rámci správního řízení. Český zahrádkářský svaz se dohodl
                                            s  p. Kleiberem na rozsahu povolených úprav zahradní chatky a nyní
                                            bude pokračovat řízení o povolení stavby ze strany stavebního úřadu.
         Usnesení   :
         KV  bere  na  vědomí  zprávu  odboru  stavebního  úřadu,  majetku  a  investic o přijatých
         opatřeních  v souvislosti  s nepovolenými  stavbami  zahrádkářských  chatek  v  Jeseníku
         v případech  pana V. Holčáka a J.  Kleibera  a  žádá vedoucího odboru majetku a investic
         Ing. L. Cabadaje a zaměstnance stavebního úřadu p. L. Pabjana o osobní účast na příštím
         zasedání KV za účelem podání zprávy o uzavření obou případů.
         Hlasování :   přítomno  :  6               pro  :   6                     proti  :  0                 zdržel se  : 0        

2.     Vyhodnocení následné kontroly funkčnosti městského kamerového dohlížecího
         systému a sjednaných servisních podmínek – bezpečnost a pořádek ve městě

   Podle plánu práce KV na 2. pololetí r. 2007 vyhodnotili pověření členové KV Ing.Rotter
a pan Závěšický funkčnost městského kamerového dohlížecího systému (MKDS) ve spolupráci s vedoucím městské policie Bc. Šuranským. Zpráva obsáhle informuje o podmínkách  provozu  MKDS,  o rozsahu systému,  počtu kamer,  nákladech na  pořízení 
a nákladech na servis a údržbu (příloha č. 2 a 2a). 
Ze zprávy vyplývá závěr, že technická úroveň je sice předpokladem efektivní funkce systému, ale neméně důležitý je lidský faktor, tzn. že je nutné nepřetržitě monitorovat výstupy z dohlížecího systému a okamžitě na ně reagovat. Proto členové kontrolní skupiny
doporučují zabývat se personálním posílením obsluhy městského kamerového dohlížecího systému s cílem zvýšit efektivnost jeho provozu.
Usnesení 1 :
KV bere na vědomí zprávu o stavu městského kamerového dohlížecího systému v městě Jeseníku.
Hlasování  :  přítomno  :   6              pro  :   6                    proti  :   0                zdržel se  :  0
         Usnesení 2 :
         KV doporučuje  starostovi města  jako  veliteli  Městské  policie Jeseník  řešit  kromě
         technických opatření  také  opatření  personální  s cílem  zvýšit  efektivitu  městského 
         kamerového dohlížecího systému, kontrolní výbor  bude  toto doporučení vyhodnocovat
         v rámci své kontrolní činnosti.         
         Hlasování  : přítomno  :   6               pro  :   6                   proti  :   0                 zdržel se  :  0
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3.     Výsledek namátkové inventarizace hotovostí na výběrních místech Městského úřadu 
         Jeseník

   Členové kontrolního výboru byli informováni o výsledku namátkové inventarizace hotovosti. Kontrola za účasti předsedy KV  Mgr. Loučného byla v souladu s Příkazem starosty č. 1/2007 provedena dne 6.12.2007 na odboru životního prostředí – na místě výběru poplatků za likvidaci komunálního odpadu. Z předloženého zápisu o průběhu inventarizace vyplývá, že nebyl zjištěn rozdíl mezi účetním a fyzickým stavem hotovosti.                                                                  
Usnesení  :
KV bere na vědomí výsledek průběžné inventarizace hotovosti na výběrním místě na odboru životního prostředí dne 6.12.2007 za účasti člena kontrolního výboru.
Hlasování  :   přítomno  :  6               pro  :    6                proti  :  0                 zdržel se  :  0

4.      Vyhodnocení kontroly plnění usnesení přijatých na 7. zasedání Zastupitelstva města
Jeseník dne 1.11.2007

   Kontrolní výbor projednal zprávu členky výboru Ing. J. Musilové. Ze zápisu z kontroly
předloženého k projednání vyplynul tento závěr : 
Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města :
	usnesení č. 333 – ZM ukládá MěÚ,  aby  v samostatné  působnosti neprodleně  sjednal 

                                   nápravu v souvislosti s porušením stavebního zákona ve věci povolení
                                   stavby zahrádkářských chatek p. V. Holčákovi a  J. Kleiberovi 
                                   a informovat KV o přijatých opatřeních.
                      Plnění : Informace o přijatých opatřeních podána vedoucím odboru stavebního
                                   úřadu majetku a investic -viz příloha č.1 - tohoto zápisu. Termín pro 
                                   pro opatření trvá (do 31.1.2008)
-    usnesení č. 363 -   ZM ukládá odboru životního prostředí připravit návrh obecně závazné
                                   vyhlášky o trvalém označování psů čipem, příp. tetováním. 
                               Plnění : Návrh obecně závazné vyhlášky (OZV) předložen RM dne 3.12.2007,
                                            OZV doporučena ke schválení na zasedání ZM dne 20.12.2007. Splněno.
         -    usnesení č. 364 -   ZM ukládá odboru životního prostředí připravit návrh OZV, kterou 
                                            se upravují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezují
                                            prostory pro volný pohyb psů.
                               Plnění : Návrh OZV předložen RM dne 3.12.2007, vyhláška doporučena RM
                                            ke schválení na zasedání ZM dne 20.12.2007. Splněno.
        -     usnesení č. 370 -   ZM ukládá vedení města zařadit investiční akci „Vyhlídka pod Rejvízem“
                                            do Akčního plánu města. Termín trvá (do 30.4.2008), zajistí odbor 
                               Plnění : Termín trvá (do 30.4.2008), zajistí  odbor  stavebního úřadu  majetku
                                            a investic.
        -     usnesení č. 371  -  ZM ukládá vedení města znovuprojednání smluvních vztahů upravujících
                                            věcná  břemena ve  společnosti Vak a.s. na místních  komunikacích 
                                            v městě Jeseníku.
                               Plnění : Akciová společnost je povinna na základě zákon zřizovat věcná břemena
                                             na komunikacích, proto jednání vedení města s Vak.a.s. neproběhlo.
                                             Splněno.
        -     usnesení č. 372  -   ZM ukládá vedení města zařadit do plánu zasedání ZM pro 1. pololetí
                                             r. 2008 začátky zasedání ZM vždy od 15.00 hod.
                               Plnění : Termín trvá (do 20.12.2007).
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	usnesení č. 373  -  ZM ukládá  vedení  města  zahájit jednání  s příslušnými institucemi 

                                   z důvodu řešení dopravní situace ulic Krameriova, Thámova, K.H.Máchy,
                                   Muzikantská stezka a to úpravu a vyřešení bezpečnosti nechráněného 
                                   železničního přejezdu v dané lokalitě a úpravu silniční komunikace 
                                   pod železničním přejezdem (změna jednosměrného provozu na obou-
                                   směrný při zachování statutu obytné zóny). ZM ukládá vedení města
                                   informovat ZM na příštím zasedání ZM o stavu plnění usnesení.
                      Plnění : Termín trvá (do 20.12.2007).                                                                 
Usnesení :
KV bere na vědomí zprávu o plnění usnesení přijatých na 7. zasedání Zastupitelstva 
Města Jeseník dne 1.11.20207.
         Hlasování   :   přítomno   :   6                   pro  :   6              proti  :  0            zdržel se  :  0

5.      Různé

5.1.   Návrh o oceněních a poctách města Jeseníku
      Členové  kontrolního výboru  byli seznámeni se  záměrem  Státního okresního  archivu
      Jeseník – připravit  pevná  pravidla  pro  oceňování  jednotlivců  i  kolektivů v  různých
      oblastech společenského života ve městě Jeseníku. Problematiku vydávání takových 
      pravidel  popsal  ve své důvodové zprávě  právník města. S touto důvodovou zprávou 
      i s návrhem obecně závazné vyhlášky byli členové kontrolního výboru seznámeni.
      Po projednání a diskusi přijali členové KV stanovisko k návrhu těchto pravidel.
         Usnesení  :
         KV doporučuje  postupovat  při  oceňování  jednotlivců  a  kolektivů  individuálně  bez 
         vnitřního předpisu města. 
         Hlasování  :     přítomno  :  6                  pro  :   6                proti  :   0          zdržel se  :  0

   Informace o průběhu – přechod pro chodce u křižovatky ulic Seifertova-Bezručova
         Předseda KV Mgr. Loučný informoval členy KV o postupu města při zřízení bezpečného
         přechodu pro chodce ve výše uvedené lokalitě. Součástí této informace je i zpráva odboru
         stavebního úřadu majetku a investic, ve které jeho vedoucí Ing. Cabadaj seznamuje členy     
         KV s  postupem odsouhlasení zpracované projektové dokumentace, s výší rozpočtovaných  
         nákladů, s  procesem  odsouhlasení  dokumentace  s Ředitelstvím  silnic  a  dálnic  ČR 
         a jednáním s vlastníky přilehlých pozemků.
         Usnesení  :
         KV  bere na  vědomí  zprávu  o stavu  projektové  přípravy  a o  finančním  rozsahu akce 
         „Přechod pro chodce u křižovatky ul. Seifertova-Bezručova“ a žádá vedoucího odboru
         Ing.  L. Cabadaje  o osobní  účast na  příštím zasedání KV za  účelem  podání  zprávy
         o postupu přípravy stavby.
         Hlasování  :     přítomno  :   6                   pro  :  6                  proti  :   0          zdržel se :  0

5.3.   Příprava plánu práce KV na 1. pololetí r. 2008
         KV se zabýval přípravou plánu práce KV na 1. pololetí r. 2008. Členové výboru po  diskusi 
         navrhli sestavit plán práce dle přílohy č. 3  tohoto zápisu.  
         Usnesení  :
         KV doporučuje  zastupitelstvu  města  schválit  Plán  práce  kontrolního  výboru 
         na  1. pololetí  r. 2008.
         Hlasování   :     přítomno  :  6                 pro  :    6                  proti :   0          zdržel se :  0
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5.4.   Rozdělení úkolů pro příští zasedání KV :
         -  kontrola usnesení přijatých na 8. zasedání Zastupitelstva města Jeseník dne 20.12.2007
            a následná kontrola splnění usnesení přijatých v roce 2007
                                                                  Kontrolu provedou  : Dr. Cenek, paní Novotná







Přílohy  :  1.  Zpráva o postupu Stavebního úřadu Jeseník v řízení o odstranění staveb
      2.  Zpráva o následné kontrole funkčnosti MKDS a servisních podmínkách
      3.  Plán práce kontrolního výboru na 1. pololetí r. 2008









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



















Zpracoval :  12.12.2007
J.Spáčil – taj. kontrolního výboru


        

          

 
                                             










         
         



