Zápis
z 7. zasedání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Hranic konaného dne 30. 10.
2019 v 15:30 hodin v malé zasedací síni MěÚ – 1. patro
Program:

1.
2.
3.
4.

Zahájení zasedání kontrolního výboru /KV/
Kontrola plnění usnesení Rady města
Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města
Předložení zprávy z kontrolní činnosti – Kontrola dodržení podmínek smlouvy ,,o

poskytnutí investičního příspěvku“ mezi Tenisovým klubem Slovan Hranice, z.
s. a městem Hranice
5. Náměty na další kontrolní činnost KV
6. Diskuze, různé
7. Usnesení, závěr
Přítomni dle prezenční listiny.
Omluveni:

Ing. Libor Černý
Pavel Petr
Aleš Havlík – rezignoval na funkci člena KV

Ad 1/7/2019
Kontrolní výbor vzal na vědomí program KV ze dne 30. 10. 2019.
Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0

Ad 2/7/2019
Kontrola plnění usnesení z 20. zasedání RM ze dne 1. 10. 2019, 23. zasedání RM ze dne 30.
10. 2019
- Bez připomínek
Pro/7-Proti/0-Zdržel se/0
Ad 3/7/2019
Kontrola plnění usnesení z 9. zasedání ZM ze dne 17. 10. 2019
- Bez připomínek
Pro/7/-Proti/0-Zdržel se/0

Ad 4/7/2019
Ing. Michal Ondra, předseda kontrolní skupiny, předal předsedovi Kontrolního výboru Záznam
z kontroly č.3/KV/2019 a informoval ostatní členy o Kontrolního výboru o průběhu kontroly.
Kontrolní výbor vzal na vědomí provedenou kontrolu č.3/KV/2019 Kontrola dodržení podmínek
smlouvy ,,o poskytnutí investičního příspěvku“ mezi TJ Slovanem Teplice nad Bečvou a
městem Hrance.
Alena Kadlecová, tajemnice KV předloží zprávu o kontrole pro zastupitele města na ZM 12.
12. 2019.
Pro/7/-Proti/0-Zdržel se/0
Ad 5/7/2019
Členem Kontrolního výboru na základě připomínek občanů byl vznesen návrh na kontrolu
postupu města při uzavírce Jiráskovy ulice.
Kontrolní výbor přizval na jednání pana Jiřího Kudláčka, starostu města, aby obeznámil členy
Kontrolního výboru, jak město postupovalo při uzavírce ulice Jiráskova.
Starosta odpověděl na všechny dotazy týkající se uzavírky ulice Jiráskova a uvedl, že město
má uhradit pouze jednu pokutu, kterou Městu Hranice udělilo Město Lipník nad Bečvou.
Kontrolní výbor se unesl, že vysvětlení pana starosty je dostatečné a není nutné v této
záležitosti iniciovat kontrolu.
Pro/7/-Proti/0-Zdržel se/0
6/7/2019
- Bez diskuze
7/7/2019 Závěr
Miroslav Raindl ukončil schůzi Kontrolního výboru dne 30.10.2019 v 16:20 hod.
Další jednání Kontrolního výboru je stanoveno na 4. 12. 2019 v 15:30 hod.
V Hranicích, dne 7. 11. 2019
zapsala Alena Kadlecová, tajemnice KV

Pro informaci:
Termíny zasedání:
04. 12. 2019

