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                                                             Město Jeseník
________________________________________________________________
                                    Kontrolní výbor při zastupitelstvu města

                                                                 Z á p i s 

                        z 9. zasedání kontrolního výboru konaného dne 24.5.2012

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

Omluveni:  Karol Chwistek, Doc. Ing. Josef Milota CSc.

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

Doc. Milota byl pověřen provedením kontroly plnění usnesení Zastupitelstva města a s jejími 
výsledky byli seznámeni ostatní členové kontrolního výboru. Z vybraných usnesení 
Zastupitelstva města byl zpracován přehled splněných a nadále trvajících úkolů.

Přehled splněných usnesení:
Usnesení č.:  359, 368, 403, 434, 435, 436, 439, 510, 516, 555

Přehled usnesení, která dále trvají:
Usnesení č.:  360, 392, 396, 397, 398, 425, 465, 467, 474, 482, 500, 517

Nekontrolována usnesení č.: 94, 510, 511, 551
Návrh na revokaci u usnesení č.: 433
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: 5                          pro: 5                   proti: 0         zdržel se: 0
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3.Kontrola dodržování Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu města 

Pan Ondruch a Ing. Vrbovský kontrolovali dodržování Pravidel pro poskytování příspěvků 
z rozpočtu města u příspěvků na rok 2011 v sociální oblasti. Kontrola byla provedena na 
odboru sociálních věcí a zdravotnictví u 6 namátkově vybraných příspěvků. U jednoho 
příspěvku bylo zjištěno pozdě odevzdané vyúčtování, toto pochybení bylo odhaleno již dříve 
pracovníky odboru a bylo předloženo k dalšímu řešení hodnotitelské komisi. U dalšího
příspěvku byl do vyúčtování zahrnut pokladní doklad s nečitelným popisem koupeného 
materiálu a vyplacená mzda byla doložena pouze mzdovým listem a výpisem z běžného účtu, 
což dle názoru kontrolujících není dostatečné pro ověření, že mzdové prostředky byly zaslány 
správné osobě.

Na zasedání členové kontrolního výboru diskutovali o tom, zda je dostatečně specifikován 
způsob vyúčtování v pravidlech a ve smlouvě. Dále byla zmíněna důležitost provádění 
hlubších kontrol přímo na místě, tj. přímo u neziskové organizace. 

Usnesení: 
Kontrolní výbor bere na vědomí zápis z kontroly dodržování Pravidel pro poskytování 
příspěvků z rozpočtu města. 

Hlasování:  přítomno: 5                          pro: 5                   proti: 0         zdržel se: 0

4.Vyhodnocení zimní údržby komunikací ve městě Jeseník

Ing. Vokal a Ing. Pelc byli pověřeni vyhodnocení zimní údržby komunikací ve městě 
Jeseník.za období 2011/2012.  Kontrola byla provedena za součinnosti zástupce TSJ a.s 
Tomáše Poláka. Plnění Plánu zimní údržby bylo ze strany města průběžně kontrolováno. 
Případné připomínky byly operativně řešeny pracovníky TSJ, a.s. Náklady v zimní sezoně 
2011-2012 (tj. od 25.11.2011-1.4.2012, vč. kalamitní situace 17. - 18.1.2012)  byly čerpány v 
úrovni 78,49%  nákladů v porovnání s předchozím zimním obdobím. Ze závěrů kontroly 
vyplývá, že zimní údržba probíhala standardně dle plánu, který byl projednán, doplněn a 
schválen Radou města Jeseníku na 30. zasedání dne 26.9.2011. K dalšímu řešení jsou 
navrženy některé problematické oblasti. Z výsledku vyhodnocení vyplývá, že po celé zimní 
období nevznikly žádné závažné problémy z hlediska sjízdnosti a schůdnosti MK  a chodníků, 
běžné problémy byly operativně vyřešeny.

Na zasedání Ing. Pelc stručně shrnul výsledky kontroly. Výrazný pokles nákladů byl 
zapříčiněn hlavně celkově mírnější zimou. Z pohledu občana i řidiče vyjádřil spokojenost 
s prováděnou zimní údržbou, zejména v porovnání se situací v jiných obcích. Vyhlášení 
kalamitní situace umožnilo intenzivnější nasazení pracovníků Technických služeb Jeseník 
k jejímu zvládání (přesčasy, noční). Kalamitní situace sice částečně omezila provoz ve městě, 
ale vzhledem k poloze města je třeba akceptovat, že občas nastane a v tom případě musí být 
řešena postupně. Zároveň oba členové kontrolního výboru ocenili její dobré zvládnutí ze 
strany Technických služeb. Problematické je provádění zimní údržby v pěších zónách 
a ve slepých ulicích, kde není možnost otočení techniky k odklízení sněhu. Složitá je situace 
také v místech, kde odklízení sněhu nebo otočení techniky brání automobily parkující 
v rozporu se stanovenou úpravou provozu. V tomto případě je důležitá součinnost ze strany 
Městské policie Jeseník.
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Usnesení: 
Kontrolní výbor bere na vědomí vyhodnocení zimní údržby komunikací ve městě 
Jeseník za období 2011/2012 a pozitivně hodnotí provádění zimní údržby ze strany 
Technických služeb Jeseník obzvláště v období vyhlášeného kalamitního stavu.

Hlasování:  přítomno: 5                          pro: 5                   proti: 0         zdržel se: 0

5.Různé

5.1. Diskuze

Diskuze se vedla o možnostech obnovení letního kina ve Smetanových sadech. Kontrolní 
výbor by uvítal k tomuto tématu více informací.

5.2.Sestavení plánu práce na 2. pololetí 2012 

Návrh plánu práce sestavil předseda kontrolního výboru Mgr. Loučný a na zasedání vyzval 
ostatní členy výboru, aby vznesli své návrhy. Schválený návrh plánu práce, který bude 
předložen zastupitelstvu ke schválení je obsažen v příloze zápisu.

Usnesení: 
Kontrolní výbor schvaluje Plán práce kontrolního výboru na 2. pololetí roku 2012.

Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu města schválit Plán práce kontrolního 
výboru na 2. pololetí roku 2012.

Hlasování:  přítomno: 5                          pro: 5                   proti: 0        zdržel se: 0
(obě usnesení schvalována dohromady)

5.3.Kontrolní úkoly pro příští 10.zasedání kontrolního výboru:

- Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města
- Mgr. Stanislav Loučný.

- Namátková inventarizace příručních pokladen
- Doc. Ing. Josef Milota CSc, Michal Ondruch

- Kontrola pronájmu a plnění podmínek nájemních smluv u nebytových prostor 
v majetku města

- Ing. Pavel Vrbovský

- Kontrola vyřizování reklamací ze strany města vůči dodavatelům zboží, služeb 
a zejména stavebních prací

- Ing. Jiří Pelc, Ing. Jaroslav Vokal
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                      Mgr. Stanislav   L o u č n ý  v.r.
                                                                                                 předseda kontrolního výboru

Přílohy:
– Zápis z plnění usnesení Zastupitelstva města
– Zápis z kontroly dodržování Pravidel pro poskytování příspěvků z rozpočtu města
– Zápis z vyhodnocení zimní údržby komunikací ve městě Jeseník
– Plán práce kontrolního výboru na 2. pololetí roku 2012

Zpracovala: 30.5.2012
Ing. Jana Cihlářová - tajemnice kontrolního výboru      




