Město Nový Jičín
Zápis č. 12/2020 z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín, konaného dne
23. 11. 2020 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Nový Jičín, Masarykovo nám. 1
Zaevidováno v EED pod č. j. OK/123098/2020/Hu
Přítomni: MUDr. Pavel Andrýsek, Ing. Vlasta Čejková, Pavel Farda, Andrea Kukolová,
Ing. Jaromír Koutný, Mgr. Pavel Rozbroj, RNDr. Marcela Štěpánová
Nepřítomní členové omluveni: Viktor Dudák, Tomáš Heralt
Nepřítomní členové neomluveni: 0
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 proběhlých jednáních zastupitelstva města
3) Zpráva o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města
4) Plnění kontrolních úkolů v roce 2020
5) Vyhodnocení podnětu občana
6) Plán kontrolní činnosti
7) Různé
8) Organizační záležitosti
1) Zahájení jednání, schválení programu
Schůzi zahájil a řídil předseda kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín MUDr. Pavel
Andrýsek (dále také KV). Členové kontrolního výboru byli seznámeni s programem jednání, který
následně schválili.
Hlasování:

Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se:

0

2) Informace o proběhlých jednáních zastupitelstva města
Předseda kontrolního výboru informoval přítomné členy o obsahu a průběhu jednání 11. a 12. zasedání
zastupitelstva města. Členy zastupitelstva vyzval k podání návrhů do plánu kontrolní činnosti KV na
rok 2021.
3) Zpráva o kontrole plnění usnesení zastupitelstva města
Kontrolní výbor zastupitelstva města projednal „Zprávu o kontrole plnění usnesení Zastupitelstva
města Nový Jičín“. Členové kontrolního výboru neměli k obsahu zprávy žádné připomínky.
Hlasování:

Pro:

7

Proti: 0

Zdržel se:

0

4) Plnění kontrolních úkolů v roce 2020
Členové kontrolního výboru byli seznámeni s návrhem zápisu z kontroly „Rekonstrukce obřadní síně
- kontrola způsobu zadání VZ na zpracování projektové dokumentace“. Po projednání obsahu zápisu

a diskuzi podal předseda KV návrh na jeho stažení, doplnění a přepracování. Následně KV rozhodl
o zařazení rozšířené kontroly investiční akce „Rekonstrukce obřadní síně“ do plánu kontrol na rok
2021.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se:

0

5) Vyhodnocení podnětu občana
Kontrolní výbor obdržel žádost občana ve věci prověření postupu nabídkového řízení při rozhodnutí
o přidělení bytu s trvale uvolněným nájemným. Kontrolní výbor podnět šetřil a nebyly zjištěny žádné
pochybnosti a důvodnost kontroly. O této skutečnosti bude občan informován dopisem předsedy
kontrolního výboru.
6) Plán kontrolní činnosti
Členové kontrolního výboru zastupitelstva města schválili návrh plánu kontrolní činnosti na rok 2021.
Plán s uvedením předmětu kontrolních úkolů bude předložen ke schválení na 13. zasedání
Zastupitelstva města Nový Jičín dne 14. 12. 2020.
7) Různé
a) Směrnice pro realizaci investičních projektů (management IP). Kontrolní výbor považuje za
závažnou skutečnost, že se radě města od 12.12.2019 nepodařilo předložit zastupitelstvu návrh tohoto
důležitého vnitřního předpisu (viz příslušné usnesení ZM). Členové KV vyslovili požadavek na
předložení připravované směrnice k projednání a připomínkování.
b) Informace o jednání pracovní skupiny pro revizi projektové dokumentace a účelového využití
Kulturního domu v přístavbě Hotelu Praha konané 6. 10. 2020 (zúčastnili se Ing. Jaromír Koutný
a MUDr. Pavel Andrýsek)
8) Organizační záležitosti
Další jednání kontrolního výboru se uskuteční 18. 1. 2021.

V Novém Jičíně 26. listopadu 2020

MUDr. Pavel Andrýsek
předseda KV ZM

