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ZÁPIS 
z 6. zasedání kontrolního výboru konaného dne 26.11.2019 

 
 
Přítomni: Jiří Jelínek, Ing. Miroslav Šustek, Ing. Miroslav Güttner, Martin Škoda, Ing. Tomáš 

Hauzner 
Tajemnice:  Ing. Jitka Zatloukalová 
 
 
1. Zahájení 

Předseda zahájil 6. zasedání kontrolního výboru (dále jen KV) a přivítal jeho členy. Konstatoval, že 
kontrolní výbor  je usnášeníschopný (z 5 členů přítomni 5) a seznámil přítomné s programem 
jednání.  
 
Program :    
1. Zahájení a schválení programu zasedání kontrolního výboru 
2. Projednání kontrolních zpráv:  

- Kontrola veřejných zakázek malého rozsahu – Ing. Güttner, Ing. Hauzner 
-    Kontrola plnění podmínek čerpání dotací z rozpočtu města – p. Škoda, p. Jelínek 

3. Různé 
 
 
Usnesení: KV schvaluje program jednání. 
 
přítomni: 5 pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

 
 

2. Projednání kontrolní zprávy: 
Kontrola veřejných zakázek malého rozsahu -  Ing. Güttner, Ing. Hauzner 
Na Oddělení investic byly namátkou vybrány dvě zakázky ke kontrole – Oprava střechy 
objektu Průchodní 154 a Sportovní hala – vybavení. Ke kontrole byly na vyžádání 
předloženy všechny dokumenty. U obou zakázek byly dodrženy všechny náležitosti a 
postupy zadávání dle směrnice Rady města č. 3/2016. Kontrolou nebylo zjištěno žádné 
pochybení. Členové kontrolního výboru dále konstatovali, že zaměstnanci Oddělení investic 
byli při kontrole velmi nápomocní a vstřícní. 
 
Usnesení: 
Kontrolní výbor schvaluje zprávu z kontroly veřejných zakázek malého rozsahu a doporučuje ji 
předložit zastupitelstvu města na vědomí na jeho příštím zasedání. 
 
přítomni: 5 pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 
 
Kontrola plnění podmínek čerpání dotací z rozpočtu města - p. Škoda, p. Jelínek 
Namátkou bylo zkontrolováno poskytnutí dotace celkem sedmnácti subjektům – z toho šest jich 
spadalo pod administraci odboru sociálních věcí a zdravotnictví a  jedenáct pod oddělení školství. 
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Kontrolou nebylo zjištěno žádné pochybení. Členové kontrolního výboru dále konstatovali, že 
se na obou odborech setkali s ochotným a vstřícným přístupem. 
 
Usnesení: 
Kontrolní výbor schvaluje zprávu z kontroly plnění podmínek čerpání dotací z rozpočtu města a 
doporučuje ji předložit zastupitelstvu města na vědomí na jeho příštím zasedání. 
 
přítomni: 5 pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

 
 
3. Různé – nikdo se nepřihlásil. 

 
 
Příští zasedání kontrolního výboru se bude konat dne 4. 2. 2019 v 16:30 hod. v budově IPOSu v 
zasedací místnosti v 5. patře, č. dveří 531A. 
 
 
Příloha: 
 Zpráva z kontroly veřejných zakázek malého rozsahu 

 Zpráva z kontroly plnění podmínek čerpání dotací z rozpočtu města 

  
 
 
 
      Jiří Jelínek 

 předseda kontrolního výboru 
 

 

 

 
Zpracovala Ing. Jitka Zatloukalová dne 2. 12. 2019 
 


