
Zápis z jednání kontrolního výboru dne 24. 1. 2017 

 

Přítomni:  Matas, Fučíková, Mirtes O., Mirtes L., Šmíd  

Omluveni: Macák, Sankotová, Kinský 

 

Jednání zahájil předseda KV a konstatoval, že výbor je v počtu 5 členů usnášení schopný. 

 

Program jednání: 

1. Zápis z kontroly nájemních smluv 

2. Zápis z kontroly – dodávka a montáž multifunkční herní sestavy 

3. Plán kontrol na rok 2017 

4. Návrh termínů schůzí výboru do července 2017 

 

Program schválen všemi hlasy. 

 

K bodu 1. 

Vzhledem k nepřítomnosti kontrolního týmu zprávu uvedl pan Matas.  Vyjádření MÚ (pí Krásná) 

zajistí tajemník. KV bere zprávu na vědomí. Návrh usnesení pro ZM bude projednán na příští schůzi 

KV za přítomnosti kontrolního týmu. 

 

K bodu 2. 

Kontrolní zprávu předložil pan O. Mirtes. Pan předseda navrhl požadovat vysvětlení výpočtu kritéria 2 

a významu a posuzování kritéria „estetické hledisko“. Zpráva bude v tomto směru doplněna a bude 

vyžádáno stanovisko oddělení ŽP ke zprávě (vše zajistí tajemník MÚ). 

 

K bodu 3. 

 

Návrh usnesení zastupitelstva města: 

ZM schvaluje předložený plán činnosti kontrolního výboru na rok 2017. 

Schváleno hlasy všech přítomných. 

 

K bodu 4. 

Návrh termínů jednání výboru:  7. 3., 11. 4., 9. 5., 13. 6., 11. 7. 2017, vždy od 18:30. 

 

 

Zapsal: Drda       Ověřil: Matas 

 
předmět kontroly 

vedoucí 

kontroly 

1. Usnesení rady za rok 2016 Matas 

2. Usnesení zastupitelstva za rok 2016 Fučíková 

3. Kontrola investičních akcí za rok 2016 O. Mirtes 

4. Kontrola poskytování informací podle informačního zákona za rok 2016 Macák 

5. Kontrola systému poplatků za komunální odpad  O. Mirtes 

6. Kontrola vyřizování stížností a petic za rok 2016 Sankotová 

7. Kontrola podmínek a jejich plnění u dotací a grantů poskytovaných z rozpočtu města  Matas 

8. Kontrola výjimek ze směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu za rok 2016  Mirtes L 

9. Kontrola pronájmů nemovitého a movitého majetku včetně nájemních smluv za rok 2016 Macák 

10. Kontrola dodržování zákona o střetu zájmů Matas 


