Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 7. 5. 2013
Přítomni: pp. Blažek, Calta, Cihlářová, Tříska, Majer, Drda, Pařízek, Sankotová
Omluven: p. Mirtes
zapisovatel: Urxová
Jednání zahájil předseda KV p. Calta a konstatoval, že přítomných je 8 členů KV
a jednání je usnášení schopné.
Program:
1) Plán kontrol vybraných veřejných zakázek a výběrových řízení za rok 2012
2) Výsledky kontroly URM a UZM za 2. pololetí 2012 + kontrola plnění nápravných opatření
doporučených KV
3) kontrola akce zateplení ŠJD a školní učebny – dokončení
k bodu 1
Informace o přehledu veřejných zakázek a výběrových řízení v roce 2012 – v tabulce obdrželi
všichni přítomní. KV vyřadil ty, které byly zkontrolovány již v rámci jiných kontrol. KV se
v diskusi dohodl, že zkontrolována budou tato výběrová řízení: poskytování bankovních
služeb, vybavení infocentra městského úřadu a jedno personální VŘ. Vylosováno bylo VŘ na
vedoucího OKVM. Termín plnění této kontroly vzhledem k časové náročnosti přesunut na
červen.

k bodu 2
Kontrolu UZM zpracoval p. Tříska. Z kontroly vyplynulo, že pouze dvě UZM nebyla
splněna a to z důvodu posunutí termínu plnění (Lexik) a pokračujícím jednání o odprodej
pozemku (UZM 233-11/12), které bude nadále sledováno KV. Informace ke kontrole plnění
URM zpracoval p. Majer a kontrolu nápravných opatření doporučených KV p. Drda.
Kontrolní výbor vzal výsledky této kontroly na vědomí s tím, že není třeba navrhovat
ZM žádné usnesení.
Další osud UZM 233-11/2 bude KV nadále sledovat.

k bodu 3
Kontrolní výbor byl seznámen s průběhem kontroly. Kontrola nebyla dokončena z důvodu
chybějících podkladů k vícepracím a bude na programu příští schůze KV.

Změna termínu plnění byla dále provedena u těchto kontrol:
Kontrola výběrových řízení 2012 - červen
Kontrola investic 2012 ul. Jungmannova, Masarykova, Školní náměstí - červen
Termín dalšího jednání KV bude ve středu 5. 6. 2013 v 18.00 hodin v městské knihovně
Na programu jednání bude výsledek kontroly zateplení ŠJD a přístavba učeben (dokončení)
a kontrola vyřizování stížností městským úřadem 2012

zapsala: Urxová

ověřil: Calta

