Město Nový Jičín

Zápis č. 8/2020 z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín, konaného dne
20. 1. 2020 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Nový Jičín, Masarykovo nám. 1
Zaevidováno v EED pod č. j. OK/6762/2020/Hu
Přítomni: MUDr. Pavel Andrýsek, Ing. Vlasta Čejková, Viktor Dudák, Pavel Farda,
Ing. Jaromír Koutný, Andrea Kukolová, Mgr. Pavel Rozbroj, RNDr. Marcela Štěpánová
Nepřítomní členové omluveni: Tomáš Heralt
Tajemník výboru: Bc. Anna Hubová
Při zahájení bylo přítomno 8 členů z celkového počtu 9 členů výboru.
Schůze kontrolního výboru ZM byla schopna usnášení.
Program:
1) Zahájení jednání, schválení programu
2) Informace o jednání a usnesení 8.ZM
3) Plán práce na rok 2020
4) Rozdělení kontrolních úkolů
5) Různé
1) Zahájení jednání, schválení programu
Schůzi zahájil a řídil předseda kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín MUDr. Pavel
Andrýsek. Členové kontrolního výboru byli seznámeni s programem jednání, který následně schválili.
2) Informace o jednání a usnesení 8.ZM
Předseda kontrolního výboru podal členům výboru informace k usnesením zastupitelstva města.
Na 8. zasedání Zastupitelstva města Nový Jičín, konaném dne 12. 12. 2019 byly usnesením
č. 146/Z8/2019 vzaty na vědomí výsledky kontrol provedených kontrolním výborem ZM a dále bylo
zastupitelstvem uloženo radě města:
a) na základě provedených kontrol a doporučení kontrolního výboru vypracovat směrnici pro
management investičních projektů, která bude jednoznačně definovat závazné postupy, kompetence a
odpovědnost orgánů města,
b) systémem vnitřní kontroly prověřit, zda při zadávání veřejné zakázky na zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci přístavby Hotelu Praha bylo postupováno s péčí řádného hospodáře.
3) Plán práce na rok 2020
Členové kontrolního výboru ZM se usnesli na níže uvedených termínech konání jednání kontrolního
výboru v roce 2020:

17. 2. 2020

25. 5. 2020

24. 8. 2020

19. 10. 2020

23. 11. 2020

4) Rozdělení kontrolních úkolů
V souladu se zastupitelstvem města schváleným plánem kontrolní činnosti na letošní rok došlo
k rozdělení kontrolních úkolů do níže uvedených kontrolních skupin:
a) Kontrolu plnění usnesení rady města provádět ve spolupráci s odborem kanceláře vedení města.
b) Kontrola vyúčtování programových a individuálních dotací poskytnutých z rozpočtu města Nový
Jičín pro oblast sociální, kultury a sportu na rok 2019.
Složení kontrolní skupiny: Viktor Dudák, Andrea Kukolová, Tomáš Heralt
c) Kontrola podmínek a průběhu výběrového řízení a následně městem uzavřených smluv o nájmu
nebytových prostor v přízemí budovy Masarykovo nám. 34/22 v Novém Jičíně.
Složení kontrolní skupiny: Pavel Farda, Ing. Vlasta Čejková
d) Rekonstrukce obřadní síně – kontrola způsobu zadání VZ na zpracování projektové dokumentace.
Složení kontrolní skupiny: RNDr. Marcela Štěpánová, Ing. Jaromír Koutný
e) Psí útulek – kontrola důvodnosti realizace projektu a příčin zmaření vynaložených investičních
prostředků.
Složení kontrolní skupiny: MUDr. Pavel Andrýsek, RNDr. Marcela Štěpánová, Mgr. Pavel Rozbroj
5) Různé
a) Předseda kontrolního výboru ZM informoval členy výboru o odměnách za výkon funkcí

neuvolněných členů zastupitelstva města a peněžitých plněních fyzickým osobám, které
nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce členů výborů ZM a komisí RM.
b) Z podnětu občana navrhuje člen KV ZM prověřit účelnost provozování Beskydského
divadla formou samostatné příspěvkové organizace a možnost střetu zájmu jeho současného
ředitele. K problematice se kontrolní výbor vrátí na svém příštím jednání.
Členové kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín souhlasí s obsahem zápisu.
Hlasování:

Pro

8

Proti:

0

Zdržel se:

V Novém Jičíně 27. 1. 2020
MUDr. Pavel Andrýsek
předseda KV ZM
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