Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 12.7.2011
Přítomni: Blažek, Cihlářová, Drda , Holý, Majer, Matas , Mirtes, Pařízek, Tříska
Zapisovatel: Urxová
Jednání bylo zahájeno v počtu 6 přítomných členů KV. Jednání zahájil předseda KV p. Drda a seznámil
přítomné s programem jednání:
1/ schválení jednacího řádu KV
2/ kontrola výběrových řízení
3/ neplacení nájemného nájemci městského majetku
4/ vybírání poplatků za odpady v roce 2011
Program byl jednomyslně schválen.
K bodu 1)
Pan Drda poslal před jednáním všem členům KV návrh jednacího řádu se zapracovanými připomínkami.
Hlasování o znění jednacího řádu KV: pro: 6 - schváleno jednomyslně
Příchod: p. Holý, p. Tříska, další jednání probíhalo v počtu 8 členů KV
K bodu 2)
p. Drda seznámil členy výboru s výsledkem požadavku na podklady k výběrovým řízením vyhlašovaným MÚ:
byl p. tajemnicí MÚ informován, že evidence všech výběrová řízení existuje a je k dispozici na MÚ. Předseda
KV si vyžádá seznam všech výběrových řízení za rok 2010 a 2011.
Diskuze: p. Drda informoval členy, že v souladu s návrhy KV hledá vedení města možné úspor ve výdajích na
energie (VŘ na dodavatele). Dále diskuze probíhala na téma výběrových řízení na dodavatele investičních akcí
města.
Příchod p. Mirtes, další jednání probíhalo v počtu 9 členů KV.
Úkol pro p. Mirtese trvá (vytipování položek městského rozpočtu, kde by bylo možné výběrovým řízením
dodavatele snížit náklady města).
K bodu 3)
p.Drda informoval o skutečnosti, že na základě zjištění KV o dluhu firmy Uniralex s.r.o. probíhá audit
městského majektu spravovaného společností RealSPROM.
Návrh: vyžádat si mandátní smlouvu s Real SPROM, zjistit, zda je řešen závazek firmy Uniralex s.r.o.
K bodu 4/
p. Drda informoval členy KV o stavu výběru poplatků za svoz odpadů ve městě za rok 2011. Podle vyjádření
vedoucí OF MÚ p. Walterové je vybráno 80% plánované částky v rozpočtu (tato částka však zahrnuje též
dobrovolné platby). Po účetní uzávěrce za červen dojde k vymáhání nedoplatků, na které je vypracovaný
čtyřstupňový systém.
Diskuze: nedostatky systému, zákonná nařízení vyplývající z povinností majitelů nemovitostí určených
k trvalému bydlení , výstup z katastru jako podklad pro přehled, rekreační objekty ve městě, způsob úhrady
poplatků, systémové řešení evidence zaplacených popelnic (označení nálepkami není vyhovující), počet popelnic
k odvozu odpadu na osobu, eventuálně rodinu a pod.
Návrh: vyčkat na výsledek vymáhání pohledávek. Pan Drda si vyžádá informaci o podkladech pro seznam osob
a nemovitostí, povinných zaplatit poplatek za svoz odpadu. Do příštího návrhu rozpočtu nezahrnovat dobrovolné
platby.
Termín dalšího jednání KV je v úterý 20.9. 2011 v 18.00 hodin v městské knihovně. Na pořadu budou kontroly
usnesení RM a ZM za 1. pololetí 2011. Kontrolní týmy byly stanoveny následovně: kontrola usnesení RM : p.
Drda, Tříska, kontrola usnesení ZM: p. Pařízek, Majer
Zapsala : Urxová v.r.

Ověřil: Drda v.r.

