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ZÁPIS 
z 10. zasedání kontrolního výboru konaného dne 8. 4. 2021 

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

Předseda zahájil 10. zasedání kontrolního výboru (dále jen KV) a přivítal jeho členy. Konstatoval, že 
kontrolní výbor  je usnášeníschopný (z 5 členů přítomni 4) a navrhl změnu programu jednání oproti 
avizovanému v pozvánce následovně: 
 
Program :    
1. Zahájení a schválení programu zasedání kontrolního výboru 
2. Projednání kontrolní zprávy: 

-    Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města 
3. Různé 

 
 
Usnesení: KV schvaluje program jednání. 
 
přítomni: 4 pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 
 

2. Projednání kontrolní zprávy: 
Kontrola plnění usnesení zastupitelstva města 

Kontrolu provedl Jiří Jelínek, bylo zkontrolováno celkem šest usnesení zastupitelstva města a jejich 

plnění. Všechny úkoly uložené zastupitelstvem byly splněny a kontrolou nebyly shledány závady. 

 
Usnesení: 
Kontrolní výbor schvaluje zprávu z kontroly plnění usnesení zastupitelstva a doporučuje ji předložit 
zastupitelstvu města na vědomí na jeho příštím zasedání. 
 
přítomni: 4 pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 
 

3. Různé  
Kontrolní výbor projednal návrh zastupitele Mgr. Petra Procházky na kontrolu krácení dotace 
v případě sociálního bydlení na ul. Tylova. Členové KV se shodli, že kontrola bude provedena 
v případě schválení provedení kontroly zastupitelstvem města. 
 
Usnesení: 
Kontrolní výbor bere na vědomí návrh zastupitele Mgr. Petra Procházky na kontrolu krácení dotace 
v případě sociálního bydlení na ul. Tylova a vyčká na případné její schválení zastupitelstvem města. 
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přítomni: 4 pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 
 
 
Příští zasedání kontrolního výboru se bude konat dne 1. 6. 2021 v 16:30 hod. v budově IPOSu v zasedací 
místnosti v 5. patře, č. dveří 531A. 
 
 
Příloha: 
 Zpráva z kontroly plnění usnesení zastupitelstva města 

 
 
 
      Jiří Jelínek 

 předseda kontrolního výboru 
 

 

 

 
Zpracovala Ing. Jitka Zatloukalová dne 13. 4. 2021 
 


