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                                                             Město Jeseník
________________________________________________________________
                                    Kontrolní výbor při zastupitelstvu města

                                                                 Z á p i s 

                        z 8. zasedání kontrolního výboru konaného dne 22.3.2012

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

Omluveni:  Karol Chwistek, Ing. Jaroslav Vokal

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. Na základě žádosti pana 
Ondrucha byla odsouhlasena změna pořadí projednávaných bodů. Projednání výsledků 
kontroly plnění usnesení Zastupitelstva bylo přeřazeno před bod č. 6 - Různé. 

1. Kontrola úkolů  z minulých zasedání kontrolního výboru

Úkoly z minulého zasedání kontrolního výboru byly splněny.

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

Pan Ondruch byl pověřen provedením kontroly výběru a vymáhání místního poplatku za 
komunální odpad (viz obecně závazná vyhláška č. 1/2011). Počet poplatníků v roce 2011 činil 
11 825 osob a 35 rekreačních objektů. Výše předpisu po uplatnění úlev a osvobození za rok 
2011 byla 4.823.159,- Kč. Celková výše pohledávek k 31.12.2011 činila 1.489.468,50 Kč (při 
plné výši poplatku cca 2 979 neplatičů, z nichž cca 274 dlužných částek je do 150,- Kč, které 
se z ekonomických důvodů nevymáhají). K vymáhání byly předány pohledávky v částce 
1.865.000,- Kč, vymoženo bylo cca 990 000,- Kč. Problematické je doručování vyrozumění
o nedoplatcích a platebních výměrů dlužníkům. Roste počet plateb bankovním převodem 
a přes SIPO, převažuje ovšem stále platba na pokladně. Přes změnu softwaru není stále možná 
úhrada za celou rodinu prostřednictvím společného zástupce (1 variabilní symbol na rodinu). 
Na druhou stranu nový software vyřešil větší problém, když přinesl lepší propojenost
ekonomických informačních systémů. Vzhledem k loňskému zrušení plošného osvobození od 
poplatku pro osoby s trvalým bydlištěm na radnici je v závěru kontroly doporučeno zaměřit se 
při kontrole v r. 2013 na úspěšnost výběru poplatku u těchto osob. 

Při projednávání bylo pozitivně hodnoceno zejména postupné snižování dlužných částek.
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Usnesení: 
Kontrolní výbor bere na vědomí zápis z kontroly výběru a vymáhání místního poplatku 
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů.

Kontrolní výbor schvaluje zařazení této kontroly do plánu práce v roce 2013 se 
zaměřením na zhodnocení efektivity zrušení plošného osvobození od poplatku pro osoby 
s trvalým bydlištěm na radnici.

Hlasování:  přítomno: 4                          pro: 4                   proti: 0         zdržel se: 0
(obě usnesení schvalovány dohromady)

3.Kontrola vyřizování stížností, oznámení, podnětů a petic občanů města

Ing. Vokal a Ing. Pelc byli pověřeni provedením kontroly stížností za rok 2011. Z výsledku 
kontroly vyplývá, že evidence je vedena v souladu se Směrnicí č. 1/2006 elektronickou 
spisovou službou. V kontrolovaném období bylo podáno 22 stížností (z toho 4 oprávněné 
a 2 částečně oprávněné) a 4 petice (nesouhlas se zvyšováním počtu žáků prvních tříd, 
zachování výtvarného ateliéru ZUŠ, přemostění řeky Bělé, zřízení domova pro seniory). 
Všechny stížnosti byly řešeny v termínu. Z oprávněných stížností byly 2 ze 4 na obtěžující 
spolumajitele nebo nájemníky konkrétní nemovitosti – nepovolené užívání pozemku. Třetí 
oprávněná stížnost se týkala děr na parkovišti za průchodem na náměstí. Přijatá opatření byla 
zřejmě účinná, jelikož se stížnosti neopakovaly.

Usnesení: 
Kontrolní výbor bere na vědomí výsledky kontroly vyřizování stížností, oznámení, 
podnětů a petic občanů města.

Hlasování:  přítomno: 4                          pro: 4                   proti: 0         zdržel se: 0
(po hlasování přišel Ing. Vrbovský)

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

Ing. Vrbovský a Mgr. Loučný byli pověřeni provedením kontroly úhrad za užívání pozemků 
v majetku města a plnění podmínek nájemních smluv. Mezi zjištěními z kontroly bylo např.:

- zjištění nepatrného rozdílu ve výměře pozemku po provedené digitalizaci,
- užívání některých pozemků bez řádných nájemních smluv,
- užívání některých pozemků za velmi nízké nebo až symbolické nájemné ve výši 1,-

Kč/rok.

Ke zjištěným nedostatkům byly navrženy opatření k nápravě - např. přehodnotit výši 
nájemného nebo uzavřít nájemní smlouvy u pozemků, které jsou v užívány, aniž by byly 
pronajaty, popř. tyto pozemky prodat za obvyklou cenu. Doporučeno bylo také dokončit ve 
spolupráci s oddělením informatiky odlišení pronajatých pozemků od nepronajatých 
v katastrální mapě města. 
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Součástí zápisu z kontroly je také vyjádření příslušného oddělení k uvedeným zjištěním 
a návrhům na opatření.

Usnesení: 
Kontrolní výbor bere na vědomí výsledky kontroly úhrad za užívání pozemků v majetku 
města a plnění podmínek nájemních smluv.

Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu města uložit Radě města zajistit uzavření 
nájemných smluv na dosud nepronajaté ale užívané pozemky města.

Hlasování:  přítomno: 4                          pro: 4                   proti: 0         zdržel se: 0
(obě usnesení schvalovány dohromady, před hlasováním odešel pan Ondruch)

5.Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města

Doc. Milota byl pověřen provedením kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města a s jejími 
výsledky seznámil ostatní členy kontrolního výboru. Z vybraných usnesení Zastupitelstva 
města zpracoval přehled splněných a nadále trvajících úkolů.

Přehled splněných usnesení:
Usnesení č.:  30/II/2,119, 287, 302, 309, 363, 388, 393, 395, 399, 407, 445, 464, 504

Přehled nesplněných usnesení nebo usnesení, která dále trvají:
Usnesení č.:  94, 360, 392, 403, 500
U těchto usnesení uplynul termín splnění a je třeba jim tedy věnovat zvýšenou pozornost.

Nekontrolována usnesení č.: 359, 396, 397, 398.

Plné znění usnesení vč. termínu a odpovědnosti za splnění je součástí přiloženého zápisu 
z kontroly.

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

Hlasování:  přítomno: 4                          pro: 4                   proti: 0         zdržel se: 0

6.Různé

6.1. Návrh plánu práce na 2. pololetí 2012 – příprava na příští zasedání

Na příštím zasedání bude nutné sestavit a schválit plán práce kontrolního výboru na 2. pololetí 
roku 2012. Návrh plánu práce sestaví předseda kontrolního výboru Mgr. Loučný, ale vyzval 
také ostatní členy výboru, aby vznesli své návrhy.
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6.2.Kontrolní úkoly pro příští 9.zasedání kontrolního výboru dne 24.5.2012:

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

- Kontrola dodržování Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu města 
- Ing. Pavel Vrbovský, Michal Ondruch

- Vyhodnocení zimní údržby komunikací ve městě Jeseník
- Ing. Jiří Pelc, Ing. Jaroslav Vokal

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

Přílohy:
– Zápis z kontroly výběru a vymáhání místního poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
– Zápis z kontroly vyřizování stížností, oznámení, podnětů a petic občanů města
– Zápis z kontroly úhrad za užívání pozemků v majetku města a plnění podmínek nájemních 

smluv
– Zápis z kontroly plnění usnesení

Zpracovala: 27.3.2012
Ing. Jana Cihlářová - tajemnice kontrolního výboru      




