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Zápis z 2. jednání kontrolního výboru 
ze dne 13. 2. 2019 na MěÚ v Ostrově 

(16:00 – 17:30 hod.) 

 

Členové výboru 

Přítomni:  Mgr. Libor Bílek  

 Michal Bureš 

 Ing. Tibor Hrušovský 

 Ilona Leupold 

 MVDr. Lenka Müllerová 

 Pavel Raus  

 

Omluveni: MUDr. Květoslava Kobíková 

 Vladimír Kříž 

 Richard Vyleta 

 

Tajemník: Michal Blafka 

 

Kontrolní výbor (dále jen KV) je usnášení schopný, viz prezenční listina (přítomno 6 členů 

z 9 možných) 

 

Program jednání 

1. Zahájení 

2. Podnět k projednání splnění legislativních podmínek v případě lhůty na vyrozumění a absenci 

vyrozumění důvodu zamítnutí u žadatele R. H. 

3. Kontrola usnesení 

a. Odpověď k žádosti o zpracování podkladů obsahujících vyhodnocení plnění jednotlivých 

kontrolovaných usnesení 

b. USN RM z 21. 1. a 4. 2. 2019  

4. Různé – prosím členy KV o zaslání podnětů předem 

 

1. Zahájení 

Jednání výboru bylo zahájeno paní doktorkou Müllerovou, předsedkyní výboru.  

 

Usn. KV č. 10/19 Schválení programu jednání 

Hlasování o návrhu:  pro   6  proti   0  zdržel se   0  

Usnesení přijato. 

 

 

2. Podnět k projednání splnění legislativních podmínek v případě lhůty na vyrozumění a 

absenci vyrozumění důvodu zamítnutí u žadatele R. H., r. č. /.  
Související usnesení 

10. Prodeje, nákupy, směny 

a) Prodej pozemku p. č. 1434/53 a části pozemku p. č. 1434/51 v k. ú. Květnová 

Usn. RM č. 944/18 

RM  doporučuje  ZM  neschválit  prodej  pozemku p. č. 1434/53 o výměře 503 m2 a části pozemku 

p. č. 1434/51 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Květnová, a to na základě žádosti podané panem R. H., r. č. 

/, trvale bytem 363 01 Ostrov. 

 

Na jednání byl neprodleně přizván zástupce odboru majetku města, který zodpovídal na dotazy 

k danému problému. K přizvání byl nucen kontrolní výbor přistoupit poté, co bylo zjištěno, že 
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v písemné odpovědi nazvané Vyjádření k podnětu kontrolního výboru ze dne 5. 2. 2019 nebylo 

uvedeno datum přijetí žádosti odeslané žadatelem. 

 

Usn. KV č. 11/19 Kontrolní výbor svým šetřením zjistil, že došlo k porušení zákonné lhůty odborem 

majetku města vůči danému žadateli, kde uvedený odbor nekomunikoval s žadatelem a došlo 

k prodloužení lhůty na vyřešení dané žádosti i z personálních důvodů samotného odboru. Kontrolní 

výbor konstatuje, že odbor majetku města předložil uvedenou žádost s velkým časovým odstupem, 

který neodpovídal složitosti problematiky, k projednání radou města. Kontrolní výbor doporučuje 

paní tajemnici, aby zajistila opatření, aby se uvedená situace již neopakovala. 

Hlasování o návrhu:  pro   6  proti   0  zdržel se   0  

Usnesení přijato. 

 

 

3. Kontrola usnesení 

a. Odpověď k žádosti o zpracování podkladů obsahujících vyhodnocení plnění jednotlivých 

kontrolovaných usnesení  

Související usnesení  

Usn. KV č. 6/19 Kontrolní výbor požaduje pro projednání bodu Kontrola usnesení zpracování 

podkladů obsahujících vyhodnocení plnění jednotlivých kontrolovaných usnesení (splněno – 

nesplněno) a jméno odpovědné osoby, která byla zodpovědná za splnění usnesení, včetně termínu 

splnění usnesení. 

 

Informace od paní tajemnice k vyhodnocení plnění jednotlivých kontrolovaných usnesení 

V bodě č. 1 Kontrola plnění usnesení na jednáních RM a ZM vedoucí poskytnou informace, že 

usnesení je splněno a může se vyřadit ze sledování. 

 

Usn. KV č. 12/19 Kontrolní výbor považuje formu poskytnutých informací za nedostatečnou a 

požaduje poskytnutí materiálů, které jsou předkládány ke splnění kontroly usnesení radě města a 

zastupitelstvu města. 

Hlasování o návrhu:  pro   6  proti   0  zdržel se   0  

Usnesení přijato. 

 

 

b. USN RM z 21. 1. a 4. 2. 2019  

Bez usnesení 

 

 

4. Různé 

Bez usnesení 

 

 

 

Další jednání 3. 4. 2019 od 15:00. 

 

 

 MVDr. Lenka Müllerová v. r.  

 předseda kontrolního výboru 
 

zapsal: Michal Blafka dne 13. 2. 2019 


