
Zápis z jednání kontrolního výboru dne 13. 2. 2018 
 

Přítomni:  Matas, Macák, Sankotová,  Fučíková, Mirtes O. 
Omluveni:  Šmíd, Kinský, Šalamon, Mirtes L. 
 
Jednání zahájil předseda KV a konstatoval, že výbor je při počtu 5 přítomných usnášení schopný. 
 
Program jednání: 
1. plán kontrol na rok 2018 (do 9/2018) 

2. kontrola - "dvorek" ZŠ Roztoky, budova Žalov 

3. kontrola - zákon o střetu zájmů 

 
Program byl schválen všemi přítomnými  (5 pro). 
 
K bodu 1. 
Pan předseda Matas předložil návrh plánu kontrol na rok 2018 s tím, že členové kontrolních týmů 
budou doplněni na další schůzi výboru, stejně jako harmonogram kontrol. Všechny kontroly by měly 
být realizovány v prvním pololetí roku 2018 a výstupy z nich předloženy nejpozději na zářijovém 
zasedání ZM, s ohledem na podzimní volby do městského zastupitelstva. 
 

  předmět kontroly (vše za rok 2017) vedoucí kontroly 

1 Plnění usnesení RM  Matas 

2 Plnění usnesení ZM Fučíková 

3 Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb.  Macák 

4 Výběr poplatků za odpady Mirtes O. 

5 Vyřizování stížností a petic  Sankotová 

6 Dodržování zákona o střetu zájmů Matas 

 
Návrh UZM: 
ZM schvaluje předložený plán činnosti KV na rok 2018. 
Hlasování: 5 pro 
 
K bodu 2. 
O stavu problému informoval pan Matas. ZM schválilo usnesení v navrženém znění, paní 
místostarostka Šlancarová dostala za úkol navrhnout další postup. Pan Matas vznesl na paní 
místostarostku dotaz, jaký pokrok byl v této věci učiněn, a očekává předložení návrhu na příštím 
jednání ZM. V mezidobí škola odstoupila od smlouvy a vyzvala dodavatele, aby dvorek uvedl do 
původního stavu. Dodavatel odpověděl, že se obrátí na soud. 
 
Výbor vzal informaci na vědomí. 
 
K bodu 3. 
Pan Matas zrekapituloval již dříve prezentovanou rozpracovanou kontrolu. Výstupem kontroly bude 
návrh, aby do jednacích řádů komisí a výborů byla zapracována povinnost ohlásit možný střet zájmů 
před hlasováním a tuto skutečnost výslovně uvést do zápisu. 
 
Tajemník doplní na web zápisy z jednání KV za rok 2017. Příští schůze výboru je naplánována na 13. 3. 
2018 od 18:30 v zasedací místnosti MÚ. 
 
 
Zapsal: Drda       Ověřil: Matas 


