Zápis č. 1/2020 z jednání kontrolního výboru dne 13. 1. 2020
Přítomni: Jandík, Mirtes, Sodomová, Frydrych, Jeřábek, Jursík, Gotthardová, Matas
Omluven: Mádlo
Jednání zahájil v 19:00 předseda KV a konstatoval, že výbor je v počtu 8 usnášeníschopný.
Program jednání:
1. Kontrola Levý Hradec
2. Kontrola investiční akce Braunerova
3. Kontrola nájemních smluv ZŠZB
4. Posun termínů kontrolních akcí
Usnesení KV 1-1/20: KV schvaluje navržený program jednání.
Hlasování: všichni pro (8)
K bodu 1.: Kontrola investiční akce Levý Hradec – kontrolní zprávu uvedl O. Mirtes. Zprávu ještě
nechce uzavírat, potřebuje si ještě ujasnit některé body.
KV žádá dopracování zprávy a její předložení kontrolovaným osobám k vyjádření.
K bodu 2.: Bod uvedl jako předkladatel pan Jandík. Po zaslaném vyjádření právníka částečně zprávu
upravil, na některých závěrech trvá.
Pan Matas požádal předkladatele, aby do závěru kontrolní zprávy ocitoval závěr z právního
stanoviska předloženého městem, což předkladatel odmítl. Předkladatel poté dal hlasovat o závěrech
kontrolní zprávy ve verzi z 11. 1. 2020.
Hlasování:
Pro: Jandík, Gotthardová, Sodomová (3)
Proti: Jeřábek, Frydrych, Matas (3)
Zdržel se: Jursík, Mirtes (2)
Návrh nebyl přijat,
K bodu 3.: Kontrolu uvedl pan Matas. Vysvětlil, jak problém nájemních smluv ve školních tělocvičnách
vznikl a jak byl řešen. Byl nastaven proces přípravy smluv a rozvrhu, byly připraveny vzorové smlouvy.
Usnesení KV 2-1/20: KV doporučuje ZM vzít zprávu o kontrole nájemních smluv v ZŠZB na vědomí.
Hlasování: všichni pro (8)
K bodu 4.: Přehled nedokončených kontrol:
předmět kontroly

vedoucí kontroly

Plnění usnesení RM za 2. pol. 2018+1. pol. 2019 Gotthardová
Plnění usnesení ZM za 2. pol. 2018+1. pol. 2019 Sodomová
Modernizace IT systémů MÚ
Mádlo

člen

Sodomová
Gotthardová

Další jednání KV se uskuteční dne 10. 2. 2020 od 19:00 v pracovně tajemníka MÚ a v jeho rámci
budou navrženy kontroly na rok 2020. Pan Matas s p. Jeřábkem se hlásí na kontrolu stížností a
žádostí o poskytnutí informací podle zákona 106/1999 Sb.
Zapsal: Drda

Ověřil: Jandík

