Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 11.2.2014
Přítomni: pp. Blažek, Calta, Cihlářová, Majer, Sankotová
omluveni: pp. Mirtes, Pařízek, Tříska
zapisovatel: p.Urxová
Jednání zahájil předseda KV a konstatoval, že jednání je v počtu 5 členů usnášení schopné.
Program:
1) dílčí zpráva z kontroly plnění podmínek dotace na dostavbu budovy zš
2) zpráva z kontroly smluv na věcná břemena
3) informace z jednání ZM
4) personální záležitosti
Členové KV obdrželi Zprávu z kontroly smluv o věcných břemenech elektronicky před jednáním KV
K bodu 1)
S dalším průběhem dílčí kontroly seznámila členy KV pí. Sankotová a informovala o dalších skutečnostech
čerpání financí a podmínek dotace. Paní Cihlářová předala KV také zprávy odpovědného zaměstnance
městského úřadu za průběh investiční akce tj. měsíční hlášení pro MF za uplynulé měsíce.
Kontrolní výbor ukládá předsedovi KV, aby RM připomněl termín 15. 2. 2014 pro roční zprávu o postupu
realizace akce ve finančním a věcném vyjádření pro poskytovatele dotace a vysílá své členy pp. Blažka a Caltu
na kontrolní den stavby 19.2.2014.
k bodu 2)
Zprávu z kontroly předložila za kontrolní skupinu p. Cihlářová.Kontrolní skupina kontrolovala evidenci smluv
za rok 2012 a rok 2013. Kontrolní zpráva bude součástí Zápisu z jednání KV pro jednání ZM a bude předána FV
jako podklad pro kontrolu úhrady finančních plnění.
Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu z kontroly smluv na věcná břemena, jak byla předložena.
K bodu 3)
Předseda KV informoval o průběhu jednání ZM dne 29.1.2014 o situaci kolem přijímání dětí do školek
zřizovaných městem. Kontrolní výbor se rozhodl, že bude-li vyzván k účasti na kontrolní skupině složené ze
zástupců více výborů a komisí k této záležitosti, nominuje do kontrolní skupiny, jako svého zástupce, p. Majera.
K bodu 4)
Kontrolní výbor vyjádřil poděkování p. Urxové za její práci tajemnice KV a současně i lítost, že v této činnosti
končí a pověřil svého předsedu jednáním s tajemníkem MÚ o novém zapisovateli pro KV.
Příští jednání Kontrolního výboru se uskuteční dne 11.3. 2014 od 18.00 hodin. (místo jednání bude upřesněno)
Na programu jednání bude zpráva z kontrol URM a UZM za 2. pololetí 2013 (pp.Majer, Tříska) , dílčí zpráva
z kontroly investiční akce dostavba budovy ZŠ, zpráva z kontroly vyřizování stížností na MÚ za rok 2013 a
zpráva z kontroly vyřizování žádostí o poskytnutí informací dle zák. 106/1999 Sb. na MÚ za rok 2013 (pp.
Mirtes, Pařízek).

Zapsala: Urxová

ověřil: Calta

