Zápis z 6. jednání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Příbor ze dne 3. 11. 2015
v místnosti naproti IC - MěÚ Příbor
Přítomni členové kontrolního výboru (viz prezenční listina)
Omluveni
nepřítomni:

Začátek jednání: 17:00 hodin
Místo jednání: místnost naproti IC- MěÚ Příbor
Program:
1, Zahájení, presence, omluvy
2. Kontrola plnění organizačních záležitostí ,
kontrola předešlých usnesení
p. Konečná – zaslala 3 formuláře- diskuse, úprava navrženo zjednodušení –
2 formuláře.- pověření a zápis o kontrole, formuláře budou zaslány členům KV mailem
 obecný formulář „ Zápis o provedené kontrole“
dle Statutu KV a JŘ zápis obsahuje:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Pověření KV k provedení kontroly ze dne:
co bylo kontrolováno,
jaké nedostatky byly zjištěny a
návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků.
Zápis podepisuje člen výboru, který provedl kontrolu
a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala.
K zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, jejichž činnosti se kontrola týkala.

Takto vyhotovený zápis předloží výbor zastupitelstvu města.
plán práce bude předložen ZM ke schválení
dotaz na OKMVCR na kontrolní výbor- zatím nedošla písemná odpověď
3. Organizace a rozdělení kontrol - p. Gabzdyl a p. Kresta ze stávajících okruhů
Usnesení: Pověření p. Gabzdyla a p. Kresty ke kontrolám ze stávajících navržených okruhů
Hlasování: pro všichni přítomní
Plnění usnesení RM a ZM
Dodržování nájemních smluv
VFP a granty , poskytování darů mimo VFP
Nakládání s vyřazeným a vypůjčeným majetkem města
Průběh a termíny stavebních prací
Vyřizování podnětů, připomínek a stížnosti občanů

pověření členů KV ke kontrolám, diskuse k tématům kontrol
4. projednání kontrol plnění usnesení RM a ZM –:

Zápis o kontrole „Nesplněné úkoly uložené Radou města ke dni 3.11.2015“
Pro : všichni přítomné
5. Volba zástupce předsedy KV
Navržen Ing. Milan ´Gabzdyl – hlasování o tomto návrhu ¨

Usnesení: KV voli místopředsedu KV Ing. Milana Gabzdyla
Pro: 8 členů
Zdržel se: Ing. Milan Gabzdyl

6. Usnesení a závěr
- KV voli místopředsedu KV Ing. Milana Gabzdyla
- Pověřuje p. Gabzdyla a p. Krestu ke kontrolám ze stávajících navržených okruhů
- schvaluje Zápis o kontrole „Nesplněné úkoly uložené Radou města ke dni 3.11.2015“

Další jednání 1.12.2015 Plán práce na 1. pololetí 2016

Tabulka 1)
Kontrola:

Pověřený člen KV ke
kontrole

Termín
kontroly:

A

Plnění usnesení RM a ZM

p.Sklenovská , p.
Svobodová

průběžně

B

Dodržování nájemních smluv

p. Piškytlová

Do 15.12.2015

C

VFP a granty , poskytování darů mimo VFP

p. Konečná

Do 15.12.2015

D Nakládání s vyřazeným a vypůjčeným
majetkem města

p. Pařízek

Do 15.12.2015

E

Průběh a termíny stavebních prací

p. Monsport

Do 15.12.2015

F

Vyřizování podnětů, připomínek a stížnosti
občanů

p. D. Krišák

Do 15.12.2015

Zapsala: Ing. Jana Svobodová 10.11.2015

