
Zápis č. 3/2020 z jednání kontrolního výboru dne 10. 2. 2020 

 

Přítomni: Jandík, Mádlo, Jeřábek, Matas, Sodomová, Frydrych, Gotthardová 
Omluveni: Jursík, Mirtes, 

 

Jednání zahájil předseda KV a konstatoval, že výbor je v počtu 7 členů usnášení schopný. 

 

Program jednání: 

1. Změna jednacího řádu výboru 

2. Stanovení termínů schválených kontrol 

3. Kontrola vyřizování petic a stížností a poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. 

4. Průběžná informace o kontrole plnění usnesení rady a zastupitelstva 

5. Dopis paní Felkelové 

 

Usnesení č. 1-3/2020: 

KV schvaluje program jednání. 

Hlasování: Všichni pro 

 

1. Změna jednacího řádu výboru 

Pan předseda Jandík informoval členy výboru o doplnění jednacího řádu výboru o možnost hlasování 

per rollam. Změnu provedlo zastupitelstvo, výbor ji bere na vědomí. Jednací řád bude vyvěšen na 

stránkách města. 

 

2. Stanovení termínů schválených kontrol 

Byly upřesněny termíny a kontrolní týmy schválených kontrol takto: 

předmět kontroly  vedoucí kontroly člen termín 

Plnění usnesení RM za 2018-2019 Gotthardová Sodomová 12/20 

Plnění usnesení ZM za 2018-2019 Sodomová Gotthardová 12/20 

Vyřizování petic a stížností za rok 2019 Matas Jeřábek hotovo 

Poskytování informací dle zákona 106/1999 Sb. Matas Jeřábek hotovo 

Nový vodovodní řad a přípojky horní Žalov Jandík Mirtes 10/20 

Stavební úpravy ZŠ Zaorálkova Matas Jandík 10/20 

Rekonstrukce ulice Dobrovolného Mádlo Frydrych 12/20 

 

Usnesení č. 2-3/2020: 

KV schvaluje termíny a složení kontrolních týmů plánovaných kontrol. 

Hlasování: Všichni pro 

 

3. Kontrola vyřizování petic a stížností a poskytování informací podle zákona 106/1999 Sb. 

Návrh kontrolní zprávy předložil pan Matas. Výbor diskutoval o kritériích, která má splňovat stížnost. 

 

Usnesení č. 3-3/2020: 

KV doporučuje ZM přijmout toto usnesení: 

ZM ukládá MÚ aktualizaci povinně zveřejňovaných informací na webových stránkách města.  

 



Hlasování: Všichni pro 

 

Usnesení č. 3-3/2020: 

KV doporučuje ZM přijmout toto usnesení: 

ZM doporučuje radě města doplnit do směrnice pro vyřizování stížností a petic možnost podání 

datovou schránkou a konkretizovat odpovědné osoby při ústních a telefonických stížnostech.  

 

Hlasování: Všichni pro 

 

4. Průběžná informace o kontrole plnění usnesení rady a zastupitelstva 

Paní Sodomová informovala výbor o dosud provedených kontrolách vybraných usnesení. 

 

5. Dopis paní Felkelové 

Pan předseda Jandík předložil výboru dopis paní Felkelové s dotazem, proč ve výroční zprávě o 

vyřizování stížností není uvedena stížnost skupiny rodičů na chování paní učitelky ze základní školy. 

Tajemník vysvětlil, že se jednalo o stížnost adresovanou ředitelce školy, nikoli místní samosprávě. 

Toto vysvětlení již 2. 6. 2020 písemně zaslal paní Felkelové. 

KV vzal tyto informace a vědomí. 

 

 

 

Příští jednání KV se uskuteční dne 14. 9. 2020 od 19 hodin na MÚ. 

 

 

 

Zapsal: Drda       Ověřil: Jandík 


