Zápis z 7. jednání Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Příbor ze dne 1. 12. 2015
v místnosti naproti IC - MěÚ Příbor
Přítomni členové kontrolního výboru (viz prezenční listina)
Omluveni: p., pí. Monsport, konečná, Krišák, Sklenovská
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
2 formuláře.- Pověření člena KV ke kontrole a Zápis o kontrole
3. Plán práce – termíny KV bude předložen ZM na vědomí
4. Dotaz na OKMVCR na kontrolní výbor- písemná odpověď
5. pověření ke kontrolám
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
Ad 2) Projednání odpovědi odboru kontroly MV ohledně činnosti KV ( viz příloha)
Na základě doporučení – rámcové termíny jednání KV, v případě potřeby svolání i mimo uvedené termíny
pravidelných schůzek KV- není nutno předkládat termíny KV ke schválení, pouze na vědomí- stačí tedy ze
zápisu
Pravidelné termíny jednání KV na 1. pololetí 2016, čas od 17 hodin
5.1.2016
16.2.2016
8.3.2016
5.4.2016
3.5.2016
7.6.2016
Hlasování: Hlasování: pro všichni přítomní
Předsedkyně zajistí: místnost naproti IC- MěÚ Příbor
Na základě jednání ZM bylo navrženo usnesení:
Plánované kontroly, z důvodu vytíženosti pracovníku MěÚ z uzávěrkou dotačních titulů v roce 2015 budou
přesunuty na 1. pololetí 2016 .
Hlasování: pro všichni přítomní

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

1. pololetí 2016

C

VFP a granty , poskytování darů mimo VFP

p. Konečná, p. Kresta

„

D Nakládání s vyřazeným a vypůjčeným
majetkem města

p. Pařízek

„

E

Průběh a termíny stavebních prací

p. Monsport

„

F

Vyřizování podnětů, připomínek a stížnosti
občanů

p. D. Krišák

„

AD5)
Někteří členové si již naplánovali a budou upřesňovat terminy kontrol s pracovníky a bylo jim předáno
písemné Pověření KV ke kontrole. ( viz formulář v příloze)
Na mailové adresy členů KV bude zaslán formulář Zápisu a kontrole.
Další jednání: 5.1.2015, 17 hodin , místnost naproti IC- MěÚ Příbor

Zapsala: Ing. Jana Svobodová 1.12.2015

