MĚSTO HRANICE

MATERIÁL
pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 7. 3. 2019

Bod programu:
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Předkládá:

Miroslav Raindl

Okruh zpracovatelů:

Kontrolní výbor

Zpracoval:

Alena Kadlecová, tajemnice Kontrolního výboru

Název bodu:

Kontrolní výbor - plán činnosti pro rok 2019

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Hranic po projednání:
1. schvaluje/neschvaluje
plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města na rok 2019 dle důvodové
zpráv.

Důvodová zpráva:
Činnost kontrolního výboru
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Hranice je zřízen jako povinný orgán zastupitelstva v
souladu s ustanovením § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů. Jedná se o iniciativní a kontrolní orgán zastupitelstva.
Jaké kompetence má kontrolní výbor
Kontrolní výbor má dle zákona oprávnění
kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a rady města;
kontrolovat dodržování právních předpisů ostatními výbory a městem na úseku samostatné
působnosti
současně plní další kontrolní úkoly, jimiž jej zastupitelstvo města pověřilo.
Jak kontrolní výbor pracuje
Výbor se schází zpravidla jednou za dva měsíce, odpoledne v budově Městského úřadu.
Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje ho předsedkyně výboru. Usnesení je
platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech členů výboru.
Koho a jakým způsobem kontrolní výbor o své činnosti informuje
O výstupech své činnosti informuje kontrolní výbor zastupitelstvo města, které může
následně učinit příslušná opatření.
Součástí programu zastupitelstva je projednání informací z kontrolního výboru (viz též
usnesení zastupitelstva, zvukový záznam z jednání zastupitelstva).
Činnost výboru slouží pouze pro potřeby zastupitelstva města, výbor není oprávněn k
ukládání jakýchkoli povinností, úkolů či opatření.
Společně se zápisy předkládá výbor zastupitelstvu rovněž vyjádření orgánu, případně
zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.
Jak mohu podat podnět kontrolnímu výboru
Kontrolní výbor pracuje podle plánu kontrol.
1.
Především se sestavuje na základě podnětů členů kontrolního výboru a zastupitelstva
města.
2.
Svůj podnět k projednání kontrolním výborem mohou podat občané prostřednictvím
3.
Možné je zaslat písemný podnět adresovaný přímo kontrolnímu výboru.
4.
Stížnostmi souvisejícími s chodem města se zabývá primárně auditor města a
kancelář
starosty.
Návrh plánu kontrol Kontrolním výborem pro rok 2019:
Mimo úkoly vyplývající z § 119 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, je plán kontrolní činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Hranic doplněn o tyto podněty:
•
Kontrola vynaložených finančních prostředků vybraných subjektů z příspěvků
na
jejich celoroční činnost.
•
Kontrola realizace výsadby veřejné zeleně ve městě
•
Kontrola dodržení podmínek smlouvy ,,o poskytnutí investičního příspěvku“
mezi
Tenisovým klubem Slovan Hranice, z.s a městem Hranice
Přílohou materiálu je zápis z 2. zasedání Kontrolního výboru.
Bez připomínkového řízení
Přílohy:
Zápis_KV_2_2019_02_13.docx
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Zápis
Z 2. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hranic konaného dne 13. 02.
2019 v 15:30 hodin v obřadní síni MěÚ – 1. patro
Program:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zahájení zasedání kontrolního výboru /KV/
Kontrola plnění usnesení Rady města
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města
Plán kontrol činnosti KV pro rok 2019
Diskuze, různé
Usnesení, závěr

Přítomni dle prezenční listiny.
Omluveni: Ing. Bc. Michal Ondra

Ad 1/2019
Pan Miroslav Raindl, předseda Kontrolního výboru, zahájil v 15:30 hod. druhé zasedání
Kontrolního výboru (dále jen KV).
Kontrolní výbor vzal na vědomí program KV ze dne 13. 02. 2019.
Předseda KV předřadil bod č. 4 z důvodu z důvodu dřívějšího odchodu pana Mgr. Marka
Nádvorníka.
Pro/10-Proti/0-Zdržel se/0
Ad 4/2019
Na základě usnesení 74/2019 – ZM 4 ze dne 7. 2. 2019 členové Kontrolního výboru vznesli
návrhy na Plán kontrolní činnosti v roce 2019:


Kontrola vynaložených finančních prostředků vybraných subjektů z příspěvků na
jejich celoroční činnost
Pro/10-Proti/0-Zdržel se/0

15:45 odchod pana Mgr. Marka Nádvorníka


Kontrola realizace výsadby veřejné zeleně ve městě
Pro/9-Proti/0-Zdržel se/0



Kontrola dodržení podmínek smlouvy ,,o poskytnutí investičního příspěvku“ mezi
Tenisovým klubem Slovan Hranice, z.s a městem Hranice
Pro/9-Proti/0-Zdržel se/0
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Pravidelná kontrola využívání dopravních prostředků v rámci MěÚ

Pro/0-Proti/9-Zdržel se/0



Vyžádat si od všech odborů každý měsíc faktury nad částku 5 tis. Kč a provést
kontrolu, zda dané výdaje byly vynaloženy ve správné výši.
Vyjádření členů KV: Městský úřad má své mechanismy, které hlídají, zda jsou
finanční prostředky hospodárně vynakládány. Zpětnou namátkovou kontrolu provádí
interní auditor a kontrolní orgány státní správy.
Pro/0-Proti/9-Zdržel se/0

Plán kontrolní činnosti 2019 bude předložen na Zastupitelstvu města Hranic
dne 7. 3. 2019.

Ad 2/2019
Kontrola plnění usnesení z 5. zasedání RM ze dne 29. 1. 2019
- Bez připomínek
Pro/9-Proti/0-Zdržel se/0
Ad 3/2019
Kontrola plnění usnesení z 4. zasedání ZM ze dne 7. 2. 2019
- Bez připomínek
Pro/9-Proti/0-Zdržel se/0

Ad 5/ Diskuse



Pan Pavel Petr navrhl v případě, že Kontrolní výbor nalezne pochybení při kontrole
vynaložených finančních prostředků u vybraných subjektů na celoroční činnost,
navrhnout Zastupitelstvu města Hranic vyloučení daného subjektu.



Pan Libor Černý navrhl kontrolu sečí společností Ekoltes v místní části Drahotuše.
Podnět bude vznesen na zastupitelstvu města za osadní výbor Drahotuše.
Dále byl vznesen návrh na kontrolu jednotného vyvěšování výběrových řízení na
úřední desky dle zákona.

Ad 6/2019
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Předseda KV ukončil schůzi dne 13. 02. 2019 v 17:05 hod.
Další jednání Kontrolního výboru je stanoveno na 20. 03. 2019 v 15:30 hod.

V Hranicích, 26. 02. 2019
zapsala Alena Kadlecová, tajemnice KV

Pro informaci
Termíny zasedání:
16. 01. 2019
13. 02. 2019
20. 03. 2019
15. 05. 2019
03. 07. 2019
25. 09. 2019
30. 10. 2019
04. 12. 2019
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