Zápis z jednání kontrolního výboru dne 5. 6. 2013
Přítomni : pp. Calta, Blažek, Cihlářová, Drda, Mirtes, Pařízek (18.20), Sankotová, Tříska
Omluveni: Majer
Zapisovatel: Urxová
Jednání zahájil předseda KV a konstatoval, že v počtu 7 přítomných členů KV je další jednání
usnášení schopné.
Program:
1) výsledek kontroly zateplení ŠJD a přístavba učeben-dokončení
2) kontrola realizace oprav komunikací Masarykova, Jungmannova, Školní nám.
3) výsledek kontroly vyřizování stížností MÚ za rok 2012
výsledky kontrol obdrželi členové KV v el. podobě i písemně před jednáním KV
k bodu 1)
s výsledkem kontroly seznámila přítomné p. Cihlářová. Dokončení kontroly se týkalo fakturovaných
částek a záznamů ve stavebním deníku. V diskuzi se vyjádřili všichni přítomní.
V diskuzi se členové KV shodli, že nedošlo k žádnému pochybení.
Přišel p. Pařízek, jednání pokračovalo v počtu 8 členů KV
k bodu 2)
I s výsledkem této kontroly seznámila členy KV p. Cihlářová. Členové kontrolní skupiny konstatovali
významné rozdíly ve fakturovaných částkách oproti vysoutěženým finančním částkám na provedení
této investiční akce.
Kontrola bude pokračovat a dokončena bude pro příští jednání KV (červenec)
Kontrolní výbor se rozhodl akceptovat nabídku profesora Havelky na odborný posudek kvality prací
na opravě komunikací a uložil svému předsedovi projednat s prof. Havelkou tuto možnost.
K bodu 3)
s výsledky kontroly seznámil přítomné p. Pařízek. Kritériem kontroly byla Směrnice pro vyřizování
stížností MÚ Roztoky. V diskuzi se přítomní vyjádřili k výsledkům kontroly a interním postupu
vyřizování stížností v MÚ.
odešel p. Tříska (19.15h) jednání pokračovalo v počtu 7 členů KV.
Kontrolní výbor navrhl toto usnesení, které bylo jednomyslně odsouhlaseno přítomnými členy KV.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo města ukládá starostovi města v co nejkratším možném termínu prokazatelně
uzavřít stížnost č. j . 1886/12, 2089/12, 2604/12
Příští jednání kontrolního výboru se bude konat dne 16 .7. 2013 v 18.00 hodin v městské knihovně.
Na programu jednání bude výsledek kontroly výběrových řízení za rok 2012, dokončení kontroly
opravy komunikací (Masarykova, Jungmannova, Školní nám.) a kontrola investiční akce Sběrný dvůr.
Zapsala: Urxová

ověřil: Calta

