Zápis z jednání kontrolního výboru dne 12.3.2013
Přítomni: p. Calta, p. Blažek, p. Cihlářová, p. Majer, p. Mirtes, p. Pařízek, p. Sankotová,
p. Tříska
Omluveni: p. Drda
zapisovatel: p. Urxová
Jednání zahájil předseda KV p. Calta a konstatoval, že přítomných je 8 členů KV a jednání je
usnášení schopné, poté seznámil přítomné s dnešním programem.

Program:
1) Zpráva o kontrole výběru poplatků za odpady a psy v roce 2012 (pp. Mirtes,Pařízek)
2) Kontrola průběhu a schvalování víceprací v 1. etapě realizace interiérových stavebních
úprav budovy MÚ (pp. Blažek, Cihlářová, Drda)
3) Kontrola plnění URM a UZM za 2. pololetí 2012 (pp.Tříska,Majer)
K bodu 1) všichni členové KV obdrželi od p. Pařízka Zprávu kontrole výběru poplatků v elektronické
verzi několik dní před jednáním. Vedoucí kontrolní skupiny pan Mirtes seznámil přítomné
s průběhem a výsledky kontroly. Konstatoval, že celý systém má velký počet nedostatků, které
způsobují nepřehlednost plateb: sdružené platby, bezhotovostní platby, kontrolní výstupy nemají
vypovídající hodnotu, nastavení sankcí pro neplatiče má prodlevy a proto i vzhledem k vysokému
počtu neplatičů, je třeba tento systém změnit. Pan Pařízek pokračoval v informacích, týkajících se
kontroly např: vydávání známek na popelnice, neplacení poplatků za chaty v katastru obce, absence
exekutora na vymáhání dluhů za nezaplacené poplatky.
Diskuze: v tématu se vyjadřovali všichni členové KV, p. Sankotová upozornila též na nedostatky
obecně závazné vyhlášky o odpadech vydané městem Roztoky a zároveň doporučila, aby postup
a způsob, jak odpady platit byl trvale umístěn na webových stránkách města.
Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu o kontrole výběru poplatků za odpady a psy v roce 2012
a navrhuje toto usnesení pro zastupitelstvo města:
Návrh usnesení:
Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu Města přijmout následující usnesení:
a) Zastupitelstvo města ukládá Městskému úřadu, aby ve věci výběru poplatků za odpady učinil
následující:

1. Na stránkách města Roztoky zřídit trvalou záložku (typu Odraz) s informacemi
pro placení místních poplatků (zejména číslo účtu a algoritmus stanovení VS)
2. Upravit vyhlášku ve smyslu zrušení systému společných plateb. Zavedení
společných plateb prakticky vylučuje kontrolu placení na jednotlivé
poplatníky. Všechny platby je potřeba provést buď hotovostně, či bankovním
převodem s variabilním symbolem, který je pro každého poplatníka unikátní.
3. Formulovat principy evidence poplatníků a zaplacených /nezaplacených
poplatků, která bude založena na vlastních údajích MěÚ (nikoli na ohlašovací
povinnosti) a na údajích o vlastnictví nemovitosti. Tyto stanovit vnitřní
směrnicí Městského úřadu.
4. Upravit vyhlášku tak, aby popisovala systém distribuce a kontroly nálepek na
odpadní nádoby.
5. Formulovat principy evidence a kontroly těch poplatníků, kteří jsou od placení
poplatku osvobozeni, či mají úlevu. Tyto stanovit vnitřní směrnicí Městského
úřadu.
6. Obesílat dlužníky již v aktuálním kalendářním roce a to tak, že 1. upomínka
bude doručena v měsíci září téhož roku, 2. Upomínka v měsíci listopadu téhož
roku a výzva k zaplacení v měsíci lednu roku následujícího. V únoru pak
budou neuhrazené dluhy postoupeny/odprodány exekutorovi k vymáhání.
V tomto duchu upravit vyhlášku o místních poplatcích.
b) Zastupitelstvo města ukládá Městskému úřadu vypsat do 30/4/2013 výběrové řízení na
exekutorské služby.
K bodu 2)
Pan Blažek informoval o průběhu kontroly rekonstrukce MÚ, kontrola stále probíhá a výsledná
zpráva bude pracovní skupinou předložena na dalším jednání KV.
K bodu 3)
Pan Tříska informoval o tom, že kontrola UZM a URM dosud probíhá a výsledky budou předloženy
na dalším jednání KV. Zpráva bude doplněna o kontrolu plnění nápravných opatření.

Termín příštího jednání KV: dne 9. 4. 2013 od 18.00 hodin v městské knihovně.
Na programu jednání bude Zpráva z kontroly plnění URM a UZM za 2. pololetí 2012 doplněné o
kontrolu plnění nápravných opatření doporučených v roce 2012 Kontrolním výborem (Tříska, Majer,
Calta) a Zpráva z kontroly průběhu a schvalování víceprací v 1. etapě realizace interiérových
stavebních úprav budovy MÚ Roztoky .
Zapsala: Urxová

ověřil: Calta

