
 

                               Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 17. 7. 2012 

 

Přítomni: p. Drda, Blažek, Calta, Cihlářová, Majer,  Mirtes, Pařízek, Tříska  

Nepřítomen: p. Matas  

Zapisovatel: Urxová 

Jednání bylo zahájeno v počtu 7 členů Kontrolního výboru. Jednání zahájil pan Drda a seznámil přítomné 

s programem jednání.  

Program: 

1) informace o jmenování nového člena KV 

2) výsledek kontroly vyřizování stížnos tí městským úřadem za rok 2011 

3) výsledek kontroly výběru poplatků za odpady v roce 2011 

 

K bodu 1) Pan Drda informoval přítomné členy KV o rezignaci p. Holého na člena Kontrolního výboru a řádném 

jmenování nového člena KV na jednání zastupitelstva  dne 20. 6. 2012. Členem KV se stal p. Calta, kterého na 

jednání přivítal. 

příchod: p. Mirtes, jednání pokračovalo v počtu 8 členů KV 

K bodu 2) Pan Drda předal slovo p. Blažkovi, který seznámil přítomné s  průběhem, postupem a výsledkem kontroly, 

která byla v písemné podobě také předložena členům KV. Nedostatky byly zjištěny u nedodržení zákonné lhůty 

k vyřízení u  některých stížností a zpětná vazba na centrální  evidenci a chybějící evidence stížností, které jsou 

vyřizovány přímo na odborech městského úřadu. Centrální evidence přijatých stížností je v pořádku. 

Diskuze: k výsledkům se vyjádřili přítomní členové KV 

Návrh usnesení: 

Kontrolní výbor schvaluje Zprávu  o výsledku kontroly vyřizování stížností městským úřadem za rok 2011 včetně závěrů, 

které budou tlumočeny předsedou KV p. Drdou na jednání zastupitelstva města.  

hlasování: pro jednomyslně 

K bodu 3) Pan Drda předal slovo p. Mirtesovi, který informoval o doplňujících výsledcích ke Zprávě z kontroly 

výběru poplatků za odpady za rok 2011, která byla projednávána již na jednání 29. 5. 2012. Především se jednalo o 

výsledky vymáhání nezaplacených poplatků. Pan Mirtes konstatoval nedostatky celého systému, problémy 

s evidencí plátců a  technické nedostatky elektronické evidence.  

Diskuze: k problémům se vyjádřili přítomní členové KV. Doporučují hledat řešení jak eliminovat počet neplatičů, 

např. kontaktovat některé obce, kterým se to již daří a využít jejich dobré zkušenosti. 

 

Návrh usnesení: 

Kontrolní výbor schvaluje  Zprávu o výsledcích kontroly výběru poplatků za odpady v  roce 2011 Zpráva bude i 

s návrhy řešení předložena p. Drdou na jednání zastupitelstva města  

hlasování: pro jednomyslně 

 

Termín příštího jednání KV: 25.9. 2012 v 18.00 hodin v městské knihovně 

Na programu jednání bude : 

Kontrola plnění URM   (1. pol. 2012)  (p. Tříska, Majer, Drda) 

Kontrola plnění UZM   (1. pol. 2012 )  (p. Tříska, Majer, Drda) 

 

Zapsala: Urxová                                                                ověřil: Drda 


