
                                                             Město Jeseník
________________________________________________________________
                                    Kontrolní výbor při zastupitelstvu města

                                                                 Z á p i s 

                        z 7. zasedání kontrolního výboru konaného dne 2.2.2012

Přítomni: Mgr. Stanislav Loučný, Ing. Jiří Pelc, Doc. Ing. Josef Milota CSc., Ing. Pavel 
Vrbovský, Michal Ondruch, Ing. Jaroslav Vokal

Omluveni:  Karol Chwistek,
Hosté:  Ing. Jana Cihlářová – tajemník kontrolního výboru

Zasedání kontrolního výboru zahájil předseda Mgr. Loučný. Přivítal členy kontrolního výboru 
a konstatoval, že zasedání kontrolního výboru je usnášeníschopné. 

1. Kontrola úkolů  z minulých zasedání kontrolního výboru

Úkoly z minulého zasedání kontrolního výboru byly splněny.

2.Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města

Ing. Pelc provedl kontrolu plnění usnesení Zastupitelstva města a s jejími výsledky seznámil 
ostatní členy kontrolního výboru. Z namátkově vybraných usnesení Zastupitelstva města
zpracoval přehled splněných a nadále trvajících úkolů.

Přehled splněných usnesení:
Usnesení č.:  3/IV/4, 93, 228, 233, 289

Přehled dosud nesplněných usnesení – úkol trvá:
Usnesení č.:  30/II/2, 363, 388, 392, 395, 396, 397, 398, 399, 

Usnesení č. 3/IV/4 - Zastupitelstvo města ukládá radě města ve funkci valné hromady 
společnosti Technické služby Jeseník a.s., O. Březiny 168, 790 01 
Jeseník, IČO 64610063, zabezpečit projednávání strategických investic 
týkajících se dodávky tepelné energie a odpadového hospodářství 
realizovaných společností Technické služby Jeseník a.s. 
zastupitelstvem města, dle důvodové zprávy.
Odpovědnost: oddělení majetku
Průběžně plněno.
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Usnesení č. 93 - Zastupitelstvo města Jeseník ukládá Radě města Jeseník zajistit 
předložení řešení neuspokojivých odtokových poměrů na ulici Husova, 
dle důvodové zprávy. 
Odpovědnost: OSMI
Termín: 30.6.2011
Projednáno na 9. zasedání ZM dne 03.11.2011 (viz usn. č. 395-399).

Usnesení č. 228 - Zastupitelstvo města Jeseník ukládá Radě města Jeseník změnit obecně 
závaznou vyhlášku č. 5/2010 ve smyslu zrušení plošného osvobození 
od platby poplatku za komunální odpad u všech občanů s trvalým 
bydlištěm na „radnici“.
Odpovědnost: OŽP
Termín: 31.10.2011
Termín na žádost odboru posunut, změna OZV 5/2010 schválena 
na prosincovém zasedání ZM 2011

Usnesení č. 233 - Zastupitelstvo města ukládá radě města následující úkol:
Vedení Jesenického koupaliště s.r.o. předloží na příštím zasedání 
finančního výboru  5.9.2011 podrobnou analýzu hospodaření 
organizace spolu s těmito dokumenty:
- hlavní kniha za rok 2010
- metoda rozúčtování jednotlivých nákladových položek, zejména 
nákladů na energie nájemcům.
Odpovědnost: OSMI
Termín: 5.9.2011
Předloženo v termínu FV.

Usnesení č. 289 - Zastupitelstvo města ukládá radě města zajistit projednání výše 
uvedených usnesení v orgánech společnosti Technické služby Jeseník, 
a.s.   
Odpovědnost: Mgr. Procházka
Termín: 30.9.2011
V orgánech společnosti TSJ, a.s. záměr projednán a schválen.

Při projednání výsledků kontroly označil Ing. Pelc za jeden z hlavních důvodů nesplnění 
kontrolovaných usnesení nedostatek finančních prostředků v rozpočtu na jejich realizaci. 
Z toho důvodu navrhuje provést revizi nesplněných usnesení a buď posunout termíny jejich 
splnění nebo navrhnout jejich revokaci.

Usnesení: 
Kontrolní výbor bere na vědomí zápis z  kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města. 

Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu města Jeseník uložit radě města  provést 
revizi nesplněných usnesení s nezajištěným financováním a popřípadě zpracovat návrh 
na jejich revokaci.

Hlasování:  přítomno: 6                         pro: 6                   proti: 0         zdržel se: 0
(o usneseních hlasováno dohromady)
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3.Kontrola dodržování vzdálenosti při provozování výherních hracích přístrojů dle 
obecně závazné vyhlášky č. 8/2003 a 3/2007

Ing. Vrbovský a Mgr. Loučný byli pověřeni provedením kontroly dodržování vzdálenosti při 
provozování výherních hracích přístrojů od škol, školských zařízení, zařízení sociální a 
zdravotní péče a budov státních orgánů a církví dle obecně závazné vyhlášky č. 8/2003 a 
3/2007.

Z výsledku kontroly vyplývá, že všechna kasina, herny a pohostinská zařízení, ve které je 
povoleno dle OZV 3/2007 provozovat výherní hrací přístroje, jsou umístěny ve vzdálenosti 
větší než 15 m od škol, školských zařízení, zařízení sociální a zdravotní péče a budov státních 
orgánů a církví.

– Herna Maják – Sadová 881/4, Jeseník
Ve vzdálenosti 18 m je zadní vchod do modlitebny Církve adventistů sedmého dne na 
náměstí Svobody.

– Herna Tipgames – 28. října 872/12, Jeseník
Ve vzdálenosti 19 m je vchod do Základní umělecké školy na náměstí Svobody. 

– Herna Nonstop – Nám. Svobody 874/26, Jeseník
Ve vzdálenosti 20 m je vchod do Základní umělecké školy na náměstí Svobody. 

– Herna Lucky Planet – Lipovská 180/13, Jeseník
Ve vzdálenosti 40 m je vchod do Městské knihovny.

– Pivnice hotel Staříč – Lipovská 93/6, Jeseník.
Ve vzdálenosti 41 m je vchod do Městské knihovny.

U videoloterijních terminálů (na které se ovšem výše uvedené vyhlášky nevztahují), jsou 
vzdálenosti následující:

– Herna, bar Halida, nám. Svobody 
Ve vzdálenosti 27 m je vchod do modlitebny Církve adventistů sedmého dne.

– Herna, bar Campanula,  Lipovská 1161/38, Jeseník
Ve vzdálenosti 28 m je vchod do Městské knihovny a 40 m vchod do Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových.

Dle názoru členů kontrolního výboru by bylo vhodné změnit ustanovení vyhlášky a u nově 
povolovaných výherních hracích přístrojů zvýšit povolenou vzdálenost z 15 m na vzdálenost 
50 m. Zároveň na základě připomínek občanů navrhuje časově omezit provozování výherních 
hracích přístrojů. 

Usnesení: 
Kontrolní výbor bere na vědomí zápis z kontroly dodržování vzdálenosti při 
provozování výherních hracích přístrojů dle obecně závazné vyhlášky č. 8/2003 a 3/2007.
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Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu města zvážit časové omezení provozování 
výherních hracích přístrojů a u nově povolených přístrojů zvýšit povolenou vzdálenost 
z 15 na 50 metrů.

Hlasování:  přítomno: 6                         pro: 6                   proti: 0         zdržel se: 0
(o usneseních hlasováno dohromady)

4.Kontrola provádění zimní údržby

Přímo na zasedání zhodnotili členové kontrolního výboru provádění zimní údržby. Nebyly  
vzneseny vážnější připomínky. I při kalamitním stavu byla zimní údržba v rámci možností 
zvládnuta dobře. Jediný zaznamenaný nedostatek se týkal neodklizeného sněhu z chodníku na
ulici Tyršova dne 20.1.2012.

Usnesení: 
Kontrolní výbor bere na vědomí výsledky kontroly provádění zimní údržby.

Hlasování:  přítomno: 6                         pro: 6                   proti: 0         zdržel se: 0

5.Různé

5.1. Schválení plánu práce kontrolního výboru na 1. pololetí 2012:
Členové kontrolního výboru projednali návrh plánu práce na 1. pololetí roku 2012, který 
přímo na zasedání předložil předseda kontrolního výboru Mgr. Loučný. Po diskuzi předkládá 
kontrolní výbor návrh plánu práce ke schválení zastupitelstvu města (příloha  č. 1).
Zároveň kontrolní výbor uvítá jakékoliv náměty kontrol od Zastupitelstva města.

Usnesení: 
Kontrolní výbor schvaluje Plán práce na 1. pololetí 2012.

Kontrolní výbor  doporučuje  Zastupitelstvu  města  schválit Plán práce kontrolního 
výboru na 1. pololetí roku 2012. 

Hlasování:  přítomno: 6                         pro: 6                   proti: 0         zdržel se: 0
(o usneseních hlasováno dohromady)

5.2. Kontrolní úkoly pro příští 8. zasedání kontrolního výboru dne 22.3.2012:

- Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města
- Doc. Ing. Josef Milota CSc.

- Kontrola výběru a vymáhání místního poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.

- Michal Ondruch
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- Kontrola vyřizování stížností, oznámení, podnětů a petic občanů města.
- Ing. Jiří Pelc, Ing. Jaroslav Vokal

- Kontrola úhrad za užívání pozemků v majetku města a plnění podmínek 
nájemních smluv.

- Mgr. Stanislav Loučný, Ing. Pavel Vrbovský

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

Přílohy:  1.  Plán práce kontrolního výboru na 1. pololetí r. 2012

Zpracovala: 6.2.2012
Ing. Jana Cihlářová - tajemnice kontrolního výboru          




