Město Nový Jičín
Zápis č. 5/2019 z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín, konaného dne
18. 10. 2019 v 16,00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ Nový Jičín, Masarykovo nám. 1
Zaevidováno v EED pod č. j. OK/76464/2019/Hu
Přítomni: MUDr. Pavel Andrýsek, Ing. Vlasta Čejková, Viktor Dudák, Pavel Farda,
Ing. Jaromír Koutný, Andrea Kukolová, Tomáš Heralt,
Nepřítomní členové omluveni: RNDr. Marcela Štěpánová, Mgr. Pavel Rozbroj
Tajemník výboru: Bc. Anna Hubová
Při zahájení bylo přítomno 7 členů z celkového počtu 9 členů výboru.
Schůze kontrolního výboru ZM byla schopna usnášení.

Program:
1) Zahájení jednání, schválení programu
2) Informace o jednání 5. zasedání Zastupitelstva města dne 5. 9. 2019
3) Plnění kontrolních úkolů na rok 2019
4) Příprava plánu kontrolní činnosti na rok 2020
5) Organizační záležitosti
1) Zahájení jednání, schválení programu
Jednání zahájil a řídil předseda kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín
MUDr. Pavel Andrýsek. Členové kontrolního výboru byli seznámení s programem jednání,
který následně schválili.
Hlasování:

Pro:

7

Proti:

0

Zdržel se: 0

2) Informace o jednání 5. zasedání Zastupitelstva města
Předseda seznámil přítomné s přijatým usnesením a zvolením MUDr. Pavla Andrýska
předsedou KV a Mgr. Pavla Rozbroje členem KV. Při předběžné kontrole usnesení byla
zjištěna neobvyklá situace, kdy v bodech usnesení, které mají ukládací povahu, chybí
stanovení odpovědnosti a termínu plnění. Kontrolní výbor to považuje za nesoulad s
metodikou č. 2/2016 „Procesní mapa zpracování a předkládání materiálů do RM a ZM“a
ztížení kontrolní činnosti. Členové výboru doporučují posoudit aktuálnost uvedené metodiky
a definovat závazné náležitosti těch usnesení, u kterých je určení odpovědnosti a časovosti
žádoucí a efektivní. Zpráva o plnění usnesení 5. Zastupitelstva města bude předložena na
příštím jednání kontrolního výboru.
Hlasování:

Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se:

0

3) Plnění kontrolních úkolů na rok 2019
a) Informace o probíhajících kontrolách
Členové kontrolního výboru byli seznámeni s předběžným výsledkem kontrol:
- Rekonstrukce přístavby Hotelu Praha (kulturní dům) – kontrola způsobu zadání veřejné
zakázky na zpracování projektové dokumentace a
- Výletní lokalita Čerťák – novostavba kiosku a zázemí areálu – kontrola způsobu zadání VZ
na zpracování projektové dokumentace.
Návrh zápisu z těchto kontrol bude po dopracování pracovními skupinami zaslán členům
kontrolního výboru do 10.11.2019 a projednán na jednání výboru dne 20. 11. 2019.
b) Zápis o provedené kontrole
Kontrolnímu výboru ZM byla předložena zpráva o výsledku kontroly využití individuálních
dotací poskytnutých z rozpočtu města Nový Jičín pro oblast sportu za období roku 2018.
Kontrolní výbor odsouhlasil předložený zápis o provedení kontroly a jeho předložení na
jednání Zastupitelstva města Nový Jičín dne 7. 11. 2019.
Hlasování:

Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se:

0

4) Příprava plánu kontrolní činnosti na rok 2020
Předseda kontrolního výboru vyzval členy výboru, aby na příštím jednání výboru přednesli
návrh plánu kontrol na rok 2020.
5) Organizační záležitosti
Další jednání kontrolního výboru zastupitelstva města se uskuteční dne 20. 11. 2019
v 16.00 hod. v malé zasedací místnosti MěÚ Nový Jičín, Masarykovo nám. 1, Nový Jičín.
Členové výboru se dále shodli na pondělí jako dnu konání schůzi výboru v roce 2020.

V Novém Jičíně 21. 10. 2019

MUDr. Pavel Andrýsek
předseda KV ZM

