Zápis
z jednání kontrolního výboru
konaného dne 17.5.2011
Přítomni: Cihlářová, Drda, Holý, Majer, Matas, Mirtes, Tříska, Blažek
Zapisovatel: Makajev
Omluven: Pařízek
Program:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Schválení zápisu z kontroly vyřizování stížností městským úřadem 2010
Schválení zápisu z kontroly výběrových řízení v roce 2010
Schválení zápisu z kontroly nápravných opatření přijatých z kontrol za rok 2010
Různé

K bodu 1)
Schůzi kontrolního výboru zahájil předseda pan Jaroslav Drda. Informoval výbor o jednání ZM dne 11. 5., na
němž ZM přijalo všechna výborem navržená usnesení (s výjimkou usnesení o vypsání výběrového řízení na
dodavatele ICT – VŘ bylo mezitím vypsáno)
k bodu 2)
Byl jednomyslně schválen zápis z kontroly vyřizování stížností městským úřadem v roce 2010.
K bodu 3)
Byl schválen zápis z kontroly výběrových řízení v roce 2010, při kontrole bylo dále zjištěno, že na MÚ není
vedena centrální evidence výběrových řízení, a proto KV nemá jistotu, zda měl možnost zkontrolovat všechna
výběrová řízení. Proto doporučuje ZM, aby uložil MÚ povinnost stanovit jednoho vedoucího zaměstnance, který
by evidoval všechna výběrová řízení.
K bodu 4)
Byl schválen zápis z kontroly nápravných opatření přijatých z kontrol za rok 2010. Při kontrole bylo zjištěno, že
firma Uniralex s.r.o., dluží městu za nájem nebytových prostor již od května 2010. Doporučuje proto ZM, aby
uložil RM přijmout taková opatření, aby příslušné odborné útvary MÚ byly informovány o neplacení nájmu již
po prvním nezaplacení nájmu a mohly tak přijmout včas nezbytná opatření.
K bodu 5)
P. Cihlářová upozornila, že KV dosud formálně neschválil svůj jednací řád po zanesení připomínek – bude
zařazeno do programu příštího jednání KV.
V diskuzi byl probírán systému výběru místního poplatku za svoz komunálního odpadu včet ně evidence
jednotlivých plátců a jeho vzájemného propojení s evidencí obyvatel. Předseda výboru prověří u vedení města
současný stav a chystaná opatření.
Termíny další schůze KV je 12. 7. 2011 od 18 hodin.
Předseda výboru poděkoval JUDr. Makajevovi, který k 31. 5. odchází z MÚ, za dosavadní spolupráci.
Zapsal: Makajev v.r.
Ověřil: Drda v.r.

