
 

Město Jeseník 

Kontrolní výbor při zastupitelstvu města Jeseník 

ZÁPIS 
z 3. zasedání kontrolního výboru konaného dne 26.3.2019 

 
 
Přítomni: Jiří Jelínek, Ing. Miroslav Güttner, Ing. Miroslav Šustek, Martin Škoda  
Omluven: Ing. Tomáš Hauzner 
Tajemnice:  Ing. Jitka Zatloukalová 
 
 

1. Zahájení 
Předseda zahájil 3. zasedání kontrolního výboru (dále jen KV) a přivítal jeho členy. 
Konstatoval, že kontrolní výbor  je usnášeníschopný (z 5 členů jsou přítomni 4) a seznámil 
přítomné s programem jednání.  
 
Program jednání: 
1. Zahájení a schválení programu zasedání kontrolního výboru 
2. Projednání kontrolních zpráv: 

- Kontrola dodržování směrnice RM č. 1/2006 – Pravidla pro příjem a vyřizování petic 
a stížností – p. Škoda, Ing. Šustek 

- Kontrola výběru poplatku za užívání veřejného prostranství – Ing. Güttner, Ing. 
Hauzner 

3. Různé 
 
Pan Güttner uvedl, že zpráva z kontroly výběru poplatku zatím neproběhla, a tudíž nemůže 
být předložena k projednání. Proto předseda KV navrhl vypustit z bodu č. 2 projednání 
kontrolní zprávy výběru poplatku za užívání veřejného prostranství a dal hlasovat o 
pozměněném programu. 
 
Usnesení: KV schvaluje program jednání. 
1. Zahájení a schválení programu zasedání kontrolního výboru 
2. Projednání kontrolní zprávy: 
- Kontrola dodržování směrnice RM č. 1/2006 – Pravidla pro příjem a vyřizování petic a 

stížností – p. Škoda, Ing. Šustek 
3. Různé 
 
přítomno: 4 pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 
 
 

2. Projednání kontrolní zprávy: 
Kontrola dodržování směrnice RM č. 1/2006 – Pravidla pro příjem a vyřizování petic a 
stížností – p. Škoda, Ing. Šustek 
Pan Škoda uvedl, že celkem bylo zkontrolováno 12 stížností za rok 2018. V jednom případě 
byla stížnost na délku trvání přestupkového řízení odůvodněna dlouhodobou pracovní 
neschopností odpovědné zaměstnankyně, což kontrolní tým shledal jako nedostatečné. 
Obecně však lze konstatovat, že stížnosti jsou vyřizovány v souladu se směrnicí RM č. 1/2006 
a nebyly shledány závady při jejich vyřizování. 
 
Usnesení: 



Kontrolní výbor schvaluje zprávu z kontroly dodržování směrnice RM č. 1/2006 a doporučuje 
ji předložit zastupitelstvu města na vědomí na jeho 3. zasedání dne 25.4.2019. 
 
přítomno: 4 pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 
 
 

3. Do bodu 3 nebyla zařazena žádná záležitost k projednání. 
 

 
 

Příští zasedání kontrolního výboru se bude konat dne 14.5.2019 v 16:30 hod. v budově 
IPOSu v zasedací místnosti v 5. patře, č. dveří 531A. 
  
 
Příloha: 
 Kontrolní zpráva z dodržování směrnice RM č. 1/2006 – Pravidla pro příjem a vyřizování petic a 

stížností 
 
 
 
 
      Jiří Jelínek 

  předseda kontrolního výboru 
 
 
Zpracovala Ing. Jitka Zatloukalová dne 27.3.2019 


