Město Nový Jičín
Zápis č. 15/2021 z jednání kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín, konaného dne
29. 3. 2021 v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Nový Jičín, Masarykovo nám. 1
Zaevidováno v EED pod č. j. OK/36920/2021/Hu
Přítomni: MUDr. Pavel Andrýsek, Ing. Vlasta Čejková, Viktor Dudák, Pavel Farda,
Mgr. Pavel Rozbroj, Ing. Jaromír Koutný, Tomáš Heralt
Hosté: Mgr. Stanislav Kopecký, JUDr. Václav Dobrozemský, Mgr. Ondřej Syrovátka
Nepřítomní členové omluveni: RNDr. Marcela Štěpánová, Andrea Neklová
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 proběhlém jednání 14. zasedání Zastupitelstva města
3) Informace o rezignaci předsedy kontrolního výboru
4) Plnění kontrolních úkolů na rok 2021
5) Různé
1) Zahájení jednání, schválení programu
Schůzi kontrolního výboru Zastupitelstva města Nový Jičín zahájil a řídil předseda kontrolního výboru
(dále také KV) MUDr. Pavel Andrýsek. Na jednání se na vlastní žádost dostavili starosta a uvolnění
místostarostové města. Členové KV byli seznámeni s důvody jejich účasti, programem jednání a vše
následně schválili hlasováním.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se:

0

2) Informace o proběhlém jednání 14. zasedání Zastupitelstva města
Předseda kontrolního výboru informoval přítomné o průběhu zasedání Zastupitelstva města Nový
Jičín, které se uskutečnilo dne 15. 3. 2021. Zdůraznil při tom, že ZM opět nepřijalo návrh KV na
usnesení týkající se termínovaného dokončení „Směrnice pro management investičních projektů“. Na
základě této a dalších skutečností, týkajících se neúspěšného prosazování výsledků práce KV v
zastupitelstvu reagoval jeho předseda rezignací na svou funkci (viz bod 3). Přítomní členové vedení
města sdělili důvody pro více než rok trvající práce na této směrnici, potvrdili zájem na jejím
dokončení a přislíbili předložení její pracovní verze KV k připomínkování v termínu do 15. 4. 2021.
Současně vedení města oznámilo záměr předložit tuto směrnici zastupitelstvu na jeho červnovém
zasedání. Členové KV vzali uvedené informace na vědomí.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se:

0

3) Informace o rezignaci předsedy KV
Předseda MUDr. Pavel Andrýsek potvrdil členům KV rezignaci na svou funkci k 31.3.2021. Zůstává
dále řadovým členem KV. Po následné diskuzi potvrdili své setrvání v KV také ostatní přítomní

členové. Současně vzali na vědomí, že v souladu s jednacím řádem přechází řízení činnosti KV až do
doby zvolení nového předsedy na místopředsedkyni RNDr. Marcelu Štěpánovou. Končící předseda jí
poskytne potřebné informace a součinnost pro výkon její funkce. Členové kontrolního výboru vzali
informaci na vědomí.
Hlasování:

Pro: 7

Proti: 0

Zdržel se:

0

4) Plnění kontrolních úkolů na rok 2021
Plnění kontrolního úkolu a kompletní zpráva „Rekonstrukce obřadní síně – kontrola způsobu zadání
veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace a následné realizace této investiční akce“,
bude předložena na příštím jednání kontrolního výboru.
5) Různé
Příští jednání kontrolního výboru ZM se uskuteční v mimořádném termínu dne 10. 5. 2021 v 16.00
hod.

V Novém Jičíně 31. března 2021

MUDr. Pavel Andrýsek
předseda KV ZM

