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Zápis z 5. jednání kontrolního výboru 
ze dne 11. 9. 2019 na MěÚ v Ostrově 

(14:00 – 14:35 hod.) 

 

Členové výboru 

Přítomni:  Mgr. Libor Bílek  

 Michal Bureš 

 Ing. Tibor Hrušovský 

 MUDr. Květoslava Kobíková  

 Vladimír Kříž  

 Ilona Leupold 

 MVDr. Lenka Müllerová  

 Pavel Raus 

 Richard Vyleta 

Omluveni:  
  

Tajemník: Michal Blafka 

 

Kontrolní výbor (dále jen KV) je usnášení schopný, viz prezenční listina (přítomno 9 členů 

z 9 možných) 

 

Program jednání 

1. Zahájení  

2. Podnět pana Kříže - doplňkové dopravní značky 

3. Kontrola usnesení 

a. Plnění usnesení ZM, USN ZM z 19. 6. 2019 

b. Plnění usnesení RM, USN RM z 10. 6., 25. 6., 15. 7., 29. 7., 12. 8. a 26. 8. 2019 

c. USN FV z 12. 6. 2019 

4. Různé  

 

1. Zahájení 

Jednání výboru bylo zahájeno paní doktorkou Müllerovou, předsedkyní výboru.  

 

Usn. KV č. 20/19 Kontrolní výbor schvaluje program jednání.  

 

Hlasování o návrhu:  pro   9  proti   0  zdržel se   0 

Usnesení přijato. 

 

 

2. Podnět pana Kříže - doplňkové dopravní značky 

Na začátku měsíce července byly přidány doplňkové dopravní značky na dvou stáních pro invalidy-

jedna naproti restaurace Kolečko a druhá na rohu Severní a Kollárovy ulice.Dodatkové značky E 8d 

s uvedením úseku platnosti byly přidány s uvedením délky úseku 6 m. Dodatková značka E8d na 

vyhrazeném parkovišti před č.p. 1185 v Severní ulici byla dokonce s uvedením délky úseku 

10m.Následně byla vyměněna za značku E8d s uvedením platnosti úseku7m.Jelikož šířka stání pro 

invalidy je zákonem stanovena na 3,40m došlo zde k porušení zákona o dopravních komunikacích 

v tom směru,že svislé dopravní značení neodpovídá značení vodorovnému a tudíž zasahuje do 

vedlejšího pruhu,určeného pro parkování.V žádném případě nehodlám zpochybňovat dodatkové 

tabulky s uvedením SPZ vozidel,které jsou JEDINÁ oprávněna tato vyhrazená stání používat. 

V tomto úseku jsou mimo tato dvě vyhrazená stání ještě tři stání pro invalidy bez omezení 

dodatkovými značkami. 
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Je s podivem,jak je možno bez znalosti zákona a vyjádření dopravní komise rozhodovat o umístění 

dopravních značek. 

 

Usn. KV č. 21/19 Kontrolní výbor bere na vědomí vyrozumění OMIS. 

 

Hlasování o návrhu:  pro   7  proti   0  zdržel se   2 

Usnesení přijato. 

 

 

3. Kontrola usnesení 

a. Plnění usnesení ZM, USN ZM z 19. 6. 2019 

b. Plnění usnesení RM, USN RM z 10. 6., 25. 6., 15. 7., 29. 7., 12. 8. a 26. 8. 2019 

c. USN FV z 12. 6. 2019 

 

Usn. KV č. 22/19 Kontrolní výbor neshledal žádné nesrovnalosti. 

 

Hlasování o návrhu:  pro   9 proti   0  zdržel se   0 

Usnesení přijato. 

 

 

4. Různé 

a. Podnět paní doktorky Müllerové - legislativní a praktický postup, jak naložit s nalezeným 

zvířetem  

Prosím o zajištění materiálů z odboru ŽP, které by nastínily legislativní a praktický postup , jak naložit 

s nalezeným zvířetem ve vilánu města Ostrov v případě, že je zvíře bezprizorní.(kočka , pes ,atd.). 

 

Bude předmětem následujícího jednání. 

 

b. Podnět paní doktorky Müllerové – banner a logo 

Prosím o kompletní dokumentaci k Barneru , který se nachází před vstupem na Staré náměstí a LOGO 

města. 

U těchto věcí, - doklady zda prošly komisemi, s jakým výsledkem, faktury, smlouvy, výběrové řízení 

pokud bylo...prostě všechno. 

 

Bude předmětem následujícího jednání. 

 

 

Další jednání 6. 11. 2019 od 15:00. 

 

 

 

 

 MVDr. Lenka Müllerová v. r.  

 předseda kontrolního výboru 
 

zapsal: Michal Blafka dne 11. 9. 2019 


