                                                              Město Jeseník
________________________________________________________________
                                   Kontrolní výbor při zastupitelstvu města

                                                               
                                                                  Z á p i s 

                ze  7. zasedání kontrolního výboru konaného dne 19.2.2008

Přítomni         :    Mgr. Loučný, paní Novotná, Ing. Musilová, pan Závěšický, Ing. Rotter, 
                            Ing. Pelc
Omluveni       :    Dr. Cenek, 

Hosté              :   MUDr. Staňa  - místostarosta města, Ing. Vinklerová – vedoucí oddělení
                            majetku města, Ing. Cabadaj – vedoucí odboru stavebního úřadu, majetku
                            a investic
                            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.  Kontrolní  výbor  projednal  doplňující zprávu vedoucí oddělení majetku Ing. Vinklerové, 
která  informovala  členy  KV o  současném  stavu  na  pronajatém  pozemku s objektem, 
který využívá Charita Javorník pro provozování stacionáře Šimon. Podle záměru oddělení majetku, který bude projednán v radě města a který reaguje na žádost nájemce
o vyjmutí zahrady z nájemní smlouvy, by většina pronajatého pozemku byla vyjmuta
ze smlouvy za podmínky nesnížení současného nájemného placeného Charitou Javorník.
V záměru se počítá s možností zařazení údržby pozemku do mandátní smlouvy  uzavřené s  Technickými službami Jeseník a.s. za předpokladu navýšení rozpočtu na údržbu zelených ploch v  roce 2008. Následné roční náklady na údržbu pozemku - zahrady - budou představovat  částku cca 40 000,-  Kč  při trojím sečení trávy za rok.
Usnesení  1 :
KV bere na vědomí doplňující zprávu oddělení majetku města o současném stavu na pozemku pronajatém Charitě Javorník (stacionář Šimon)..
Hlasování :  přítomno  :   6              pro  :  6                     proti  :   0              zdržel se  :  0
           Usnesení 2 :
           KV doporučuje uvést pozemek dle smlouvy s nájemce do původního stavu a po předání
           uklizeného pozemku upravit nájemní smlouvu.
           KV doporučuje neprominout nájemci vyměřenou pokutu za zanedbání údržby pozemku
           ve výši 10 000,- Kč.
           Hlasování  :  přítomno :   5              pro  :   4                    proti  :  0               zdržel se :  1
                               (odešel Ing. Pelc)
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2.   Kontrola plnění usnesení přijatých na 8. zasedání Zastupitelstva města Jeseník dne 
      20.12.2007 a následná kontrola splnění usnesení přijatých zastupitelstvem v roce 2007

      Kontrolní výbor projednal zprávu člena KV Dr. Cenka. Ze zápisu z kontroly předloženého 
      k projednání vyplynul tento závěr :                                                                           
      Usnesení č. 390 a  č. 424  z  8. zasedání zastupitelstva města dne 20.12.2007 byla splněna.                                                                      
      Při  následné  kontrole  plnění  usnesení,  která  byla  přijata  zastupitelstvem  města  přijata 
      v  roce 2007  bylo  zjištěno :
      - všechna přijatá usnesení se stanovenou odpovědností a termínem pro splnění jsou 
        splněna.
      - usnesení, která mají dlouhodobý charakter nebo dobu plnění v roce 2008 :
        usnesení č. 260 :  Zastupitelstvo města ukládá starostovi města provádět prostřednictvím
                                      městské policie namátkové kontroly evidence psů, dle důvodové zprávy.
                                      Termín : průběžně, zajistí Městská policie Jeseník
        usnesení č. 370 :  Zastupitelstvo města ukládá vedení města zařadit investiční akci 
                                       „Vyhlídka pod Rejvízem“ do akčního plánu města.
                                      Termín : do 30.4.2008,  zajistí Odbor stavebního úřadu, majetku 
                                                                                          a investic
       Usnesení :
       KV bere na vědomí zprávu o plnění usnesení přijatých na 8. zasedání Zastupitelstva
       města Jeseník dne 20.12.2007 a o následné kontrole splnění usnesení přijatých 
       zastupitelstvem města v roce  2007.
       Hlasování :    přítomno  :  6                pro  :  6              proti  :   0             zdržel se :  0
                            (Ing. Pelc přítomen)

3.   Vyhodnocení neplnění podmínek nájemních smluv u bytů v majetku města   

       KV projednal zprávu oddělení majetku města o nejčastějších případech neplnění podmínek
       nájemních smluv na majetek, jehož  pronajimatelem  je město  Jeseník. Zpráva navazuje na 
 podklady projednané na 7. zasedání KV a informuje členy KV o výši pohledávek za nájemné
 po splatnosti k 31.12.2007. Největší objem  těchto  pohledávek  po splatnosti  byl  evidován 
 u  nájemného z městských bytů (80 neplatičů), dále u nájmů z pozemků (19 neplatičů), nájmů
 z  nebytových prostorů (6 neplatičů) a dále také u nájmů veřejného prostranství (11 neplatičů) 
 a pronájmů sloupů veřejného osvětlení (1 neplatič) – viz příloha č. l.  Kromě pohledávek
 po splatnosti, které jsou vymáhány a evidovány ve správě oddělení majetku, existují  také 
 pohledávky  po splatnosti, které spravuje a vymáhá právní oddělení. Jde o případy,  které 
 právní oddělení připravilo k soudnímu vymáhání nebo je převzal soudní exekutor. Takových
 případů bylo k 31.12.2007 evidováno 69 (u bytů a nebytových prostorů) a 7 v případě 
 pozemků. Celkový objem nezaplacených pohledávek v oblasti nájmů majetku města činí
 k 31.12.2007  celkem  1 984 620,.- Kč. 
 Členům kontrolního výboru  bylo umožněno nahlédnout do seznamu  neplatičů nájemného 
 v bytech a nebytových prostorech v majetku města k 31.12.2007.
 Usnesení :
 KV bere na vědomí informaci oddělení majetku města o stavu pohledávek po splatnosti
 za nájemné z bytů, nebytových prostorů a ostatního pronajatého majetku města včetně
 seznamu neplatičů k 31.12.2007.
 Hlasování :   přítomno  :  5                pro   5                proti  :    0              zdržel se  :  0    
                      (Ing. Pelc nepřítomen)
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4.    Vyhodnocení postupu Městského úřadu Jeseník ve věci odstranění nepovolených staveb
        a v případě přechodu pro chodce na ul. Bezručova. 

       KV vyslechl informaci vedoucího odboru stavebního úřadu, majetku a investic, Ing Cabadaje,
       který osobně  seznámil členy  KV  s  postupem  stavebního úřadu v  případech rozhodnutí 
       o odstranění nepovolených staveb v zahrádkářských  osadách (p. V. Holčák  a  p. J. Kleiber).                                                                          
       V případě nepovolené stavby  p. V. Holčáka  je  poslední vývoj  takový,  že jmenovaný 
       se  v obnoveném  řízení  proti  vydanému  rozhodnutí  stavebního úřadu  o odstranění stavby 
       odvolal a  nyní  nezbývá  než  čekat na  rozhodnutí  příslušného orgánu  Krajského úřadu 
       Olomouckého kraje. V závěru  roku 2007  město  podalo žalobu  na  pana Václava Holčáka
       v  důsledku  neodstranění  nepovolené stavby  na  části  pozemku v majetku města, která   
       bude projednána u Okresního soudu v Jeseníku pravděpodobně v roce 2008. 
       Protože pan V. Holčák  již  druhým rokem  neplatí nájem z  pozemku  který využívá, podá 
       Základní organizace č. l - Českého zahrádkářského  svazu  žádost o snížení  nájemného 
       z pozemků v majetku města v rozsahu neplaceného nájemného ze strany p. V. Holčáka.
       Tuto žádost při projednání v radě města odbor stavebního úřadu, majetku a investic podpoří.
 
       V případě nepovolené stavby p. J. Kleibera bylo ve  správním  řízení  stavebním  úřadem 
       rozhodnuto o způsobu úpravy chatky ve smyslu odstranění části stavby. 
       Dodatečným povolením stavby do 31.7.2008 byl stanoven termín, ve kterém musí jmenovaný
       uvést stavbu do určeného stavu. Následně  bude  provedena  kontrola  splnění  stanovených 
       úprav a dodržení termínu.       
       Usnesení  1 :
       KV bere  na  vědomí  zprávu  vedoucího  odboru  stavebního  úřadu, majetku a  investic
       o  aktuálním  stavu v případě nepovolených staveb v zahrádkářských osadách v Jeseníku.
       Hlasování   :  přítomno  :   6                pro  :  6              proti  :   0              zdržel  se  :  0
                             (Ing. Pelc přítomen)
       KV  dále projednal písemnou zprávu oddělení investic o stavu projektové přípravy chodníku 
       na ul. Bezručova a  přechodu  pro chodce  ul.Bezručova – ul. Seifertova.
       Členové kontrolního výboru byli vedoucím odboru stavebního úřadu, majetku a investic
       Ing. Cabadajem seznámeni s postupem při přípravě projektové dokumentace a  s  jednáním 
       s vlastníkem přilehlých pozemků.
       Dále  byl  kontrolní  výbor  seznámen  s vyjádřením  Ředitelství silnic a dálnic ČR v Brně
       a s požadavky tohoto úřadu na dopracování projektové dokumentace i  s  termínem jejího 
       dokončení. Vedoucí odboru informoval členy KV také o zamýšleném způsobu kofinancování
       stavby z prostředků Státního fondu infrastruktury (v r. 2009) a odpověděl na řadu dotazů 
       členů KV.
       Usnesení 2 :
       KV bere na vědomí zprávu vedoucího odboru stavebního úřadu, majetku a investic
       o stavu v projektové přípravě stavby – chodník a přechod pro chodce na ul. Bezručova-
       Seifertova.
       Hlasování  :  přítomno  :   6                 pro  :  6                 proti  :  0             zdržel se   :  0

5.    Různé  :

5.1. Projednání zprávy kontrolního úseku o provedených kontrolách v rámci města
       Jeseníku a příspěvkových organizacích v jeho působnosti ve 2. pololetí r. 2007.      
        KV projednal zprávu kontrolního úseku o provedených vnitřních kontrolách v útvarech
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       města a také z veřejnosprávních kontrol v organizacích zřízených městem za 2. pololetí
       r. 2007. Zpráva obsahuje přehled kontrol, doporučení k odstranění zjištěných nedostatků
       a  zhodnocení stavu vnitřního kontrolního systému v územním samosprávném celku.
       Usnesení  :
       KV bere na vědomí zprávu kontrolního úseku o provedených vnitřních a veřejnosprávních
       kontrolách ve 2. pololetí r. 2007 v územním samosprávném celku město Jeseník.. 
       Hlasování  :  přítomno  :   6                 pro  :  6             proti  :   0             zdržel se :   0
                                                                      
5.2. Předseda KV Mgr. Loučný seznámil členy výboru s dopisem paní A. Moravčíkové, členky
       Bytového družstva Jeseník – Husova 331/21,  ve  kterém  paní  Moravčíková  vyjadřuje 
       nesouhlas s odpovědí odboru investic a rozvoje ze dne 19.3.2007  na  její  opakovanou 
       reklamaci  závad  v  bytě č. 2, ve  kterém bydlí.
       Členové KV po projednání obsahu dopisu konstatovali, že řešení tohoto problému nepřísluší
       kontrolnímu výboru  a po obšírné diskusi a  konzultaci  s  přítomným  vedoucím  odboru 
       stavebního úřadu, majetku a investic rozhodli, že dopis včetně přiložené korespondence 
       a dalších dokladů bude předán k projednání odboru stavebního úřadu majetku a investic.


5.3. Rozdělení plánovaných úkolů pro příští zasedání KV :
       -  kontrola plnění usnesení přijatých na  9. a 10. zasedání ZM
                                                                       - kontrolu provedou :   Ing. Musilová 
       -  kontrola dodržování pravidel pro poskytnutí fin. příspěvků z rozpočtu města Jeseník
          u vybraných příjemců tohoto příspěvku ve druhém kole r. 2007
                                                      - kontrolu provedou :   paní Novotná, Mgr. Loučný
    
       -  vyhodnocení kontroly přidělování městských bytů v r. 2007
                                                            - kontrolu provedou  :  Ing. Pelc, Ing. Rotter



Příloha  :  1.  Doplnění zprávy o subjektech neplnících podmínky nájemních smluv




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






Zpracoval :  20.2.2008
J. Spáčil – taj. kontrolního výboru


















                
               

                                                                                                                                                                                              

