Zápis z jednání kontrolního výboru dne 16. 5. 2016
Přítomni: Matas, Mirtes O., Mirtes L., Kinský, Sankotová, Šmíd, Fučíková
Omluven: Šalamon;
Nepřítomen: Macák
Jednání zahájil v 18.05 předseda KV a konstatoval, že výbor je usnášení schopný.
Program jednání:
1. Určení kontrol pro novou členku
2. Kontrola vybraných usnesení RM – nápravná opatření, doplňování smluv atd.
3. Kontrola vybraných investičních akcí v roce 2015
4. Kontrola provádění výběru poplatků
Program byl schválen jednomyslně.
K bodu 1.
Pan předseda přivítal novou členku výboru paní pí Fučíkovou. Uložil tajemníkovi výboru, aby jí zaslal
plán kontrol (též ostatní členům za účelem případné aktualizace). Předpokládá se, že pí Fučíková
převezme úkoly po panu Zámečníkovi.
K bodu 2.
Kontrolní zprávu přednesla pí Sankotová. Všechna kontrolovaná usnesení jsou splněna s výjimkou
UZM 62-1/14 b), kde není zřejmé, zda bylo po tenisovém oddílu požadováno doplacení nájemného
zpětně za dva roky. Doplnila, že tenisový oddíl nájemné od r. 2014 řádně platí.
Tajemník vysvětlil, že součástí ujednání o nové nájemní smlouvě byla i dohoda, že město nebude
vymáhat doplacení nájemného zpětně, a to z toho důvodu, že neplatnost původní smlouvy o
bezplatném pronájmu byla způsobena chybou města. Tenisový klub pozemek užíval v dobré víře, že
smlouva je platná. Navíc neplatnost nájemní smlouvy by musel konstatovat soud, přičemž vymožená
částka by neodpovídala vynaloženému úsilí a nákladům.
Usnesení:
a) KV doporučuje radě města, aby s nevymáháním teoretické pohledávky od Tenisového klubu
Roztoky za nájemné za poslední dva roky před uzavřením platné nájemní smlouvy s tenisovým
klubem souhlasila usnesením.
b) Kontrola nájemních smluv města bude řešena samostatnou kontrolou.
Schváleno jednomyslně. Tajemník zprávu předloží ZM.
K bodu 3.
Zprávu i s vyjádřením p. Golla předložil p. Mirtes. Paní Sankotová namítla, že doporučení nenavazují
na explicitně vyjádřené kontrolní zjištění. Po diskuzi se výbor shodl, že zpráva bude v tomto smyslu
upravena (členové výboru pošlou své náměty p. Mirtesovi) a předložena na příštím jednání.
K bodu 4.
K předložené kontrolní zprávě nejsou dle sdělení tajemníka připomínky, bude předložena ZM.

Příští jednání KV se uskuteční dne 7. 6. 2016 od 18:15 v zasedací místnosti MÚ.
Konec jednání v 19.30.

Zapsal: Drda

Ověřil: Matas

