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Zápis z 1. jednání Kontrolního výboru 
ze dne 24. 1. 2019 na MěÚ v Ostrově 

(17:00 – 19:15 hod.) 

 

Členové výboru 

Přítomni:  Michal Bureš 

 Ing. Tibor Hrušovský 

 MUDr. Květoslava Kobíková 

 Vladimír Kříž 

 Ilona Leupold 

 MVDr. Lenka Müllerová 

 Richard Vyleta 

 

Omluveni: Mgr. Libor Bílek 

 Pavel Raus 

 

Nepřítomni:  
 

 

Tajemník: Michal Blafka 

 

Kontrolní výbor (dále jen KV) je usnášení schopný, viz prezenční listina (přítomno 7 členů 

z 9 možných) 

 

Program jednání 

1. Zahájení 

2. Schválení plánu práce kontrolního výboru 

3. Schválení frekvence a termíny jednání kontrolního výboru 

4. Schválení uveřejnění v Ostrovském měsíčníku a webových stránkách města možnosti občanů 

města podat podněty k projednání kontrolním výborem 

5. Volba místopředsedy kontrolního výboru 

6. Kontrola usnesení 

a. USN RM z 6. 8., 20. 8., 3. 9., 12. 9., 17. 9., 1. 10., 15. 10., 29. 10., 12. 11., 29. 11. a 10. 12. 

2018 a 7. 1. 2019  

b. USN ZM z 12. 9., 15. 11. a 12. 12. 2018 a 16. 1. 2019 

c. USN FV z  5. 9. 2018 a 14. 1. 2019 

7. Různé – prosím členy KV o zaslání podnětů předem 

 

1. Zahájení 

Jednání výboru bylo zahájeno paní doktorkou Müllerovou, předsedkyní výboru.  

 

Usn. č. 1/19 Schválení programu jednání 

 

Hlasování o návrhu:  pro   7  proti   0  zdržel se   0  

 

Usnesení přijato. 

 

 

2. Schválení plánu práce kontrolního výboru 

Návrh na vypuštění věty druhé bodu 3 v předloženém znění Plánu práce. 

3. Kontroly iniciované KV ve smyslu zákona č. 128/2000 sb. o obcích §117, odst. 1: 
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Podněty ke kontrole může podávat každý člen KV. KV projedná i podněty občanů města, podané 

písemně nebo prostřednictvím člena KV a rozhodne o dalším postupu. Kontrolu provádí 

dvoučlenná skupina členů KV, určená na nejbližším zasedání KV. Z kontroly je pořízen zápis 

s vyjádřením kontrolovaného. Zápis je projednán na nejbližší schůzi KV a následně předložen na 

nejbližším zasedání ZM. 

 

Usn. č. 2/19 Schválení plánu práce kontrolního výboru v upraveném znění. 

 

Hlasování o návrhu:  pro   7  proti   0  zdržel se   0  

 

Usnesení přijato. 

 

 

3. Schválení frekvence a termíny jednání kontrolního výboru 

Návrh na jednání Kontrolního výboru je jednou za dva měsíce, zpravidla první středu v měsíci od 

16:00. 

 

Usn. č. 3/19 Kontrolní výbor se bude scházet na jednání jednou za dva měsíce, zpravidla první 

středu v měsíci od 16:00. 

 

Hlasování o návrhu:  pro   7  proti   0  zdržel se   0  

 

Usnesení přijato. 

 

 

4. Schválení uveřejnění v Ostrovském měsíčníku a webových stránkách města možnosti 

občanů města podat podněty k projednání kontrolním výborem 

 

Bez usnesení. 

 

 

5. Volba místopředsedy kontrolního výboru 

Protinávrh na usnesení volby pověřeného člena Kontrolního výboru k zastupování předsedy 

v době jeho nepřítomnosti. 

 

Usn. č. 4/19 Volba pověřeného člena kontrolního výboru. 

 

Hlasování o návrhu:  pro   7  proti   0  zdržel se   0  

 

Usnesení přijato. 

 

Usn. č. 5/19 Návrh na usnesení volby pověřeného člena Kontrolního výboru Ing. Tibora 

Hrušovského.  

 

Hlasování o návrhu:  pro   5  proti   2  zdržel se   0  

 

Usnesení přijato. 

 

 

6. Kontrola usnesení 

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

podkladů obsahujících vyhodnocení plnění jednotlivých kontrolovaných usnesení (splněno – 
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nesplněno) a jméno odpovědné osoby, která byla zodpovědná za splnění usnesení, včetně termínu 

splnění usnesení. 

 

Hlasování o návrhu:  pro   7  proti   0  zdržel se   0  

 

Usnesení přijato. 

 

 

7. Různé 

 

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

vyrozumění důvodu zamítnutí u žadatele R. H., r. č.. Tajemník připraví podklady na další 

jednání. 

 

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. 

 

b) Kontrolní výbor projednal podnět paní předsedkyně ohledně Usn. RM č. 973/18 a konstatuje, 

že nedošlo k porušení platné legislativy.  

 

Usn. č. 7/19 U Usn. RM č. 973/18 nedošlo k porušení platné legislativy. 

 

Hlasování o návrhu:  pro   7  proti   0  zdržel se   0  

 

Usnesení přijato. 

 

c) Podnět zastupitelstvu města k prověření, zda je v souladu se zněním zákona o obcích, § 101 

odst. 1 účast stálého hosta na každém jednání rady města. 

 

Usn. č. 8/19 Schválení podání návrhu zastupitelstvu města k prověření, zda je v souladu se 

zněním zákona o obcích, § 101 odst. 1 účast stálého hosta na každém jednání rady města. 

Hlasování o návrhu:  pro   3  proti   2  zdržel se   2  

 

Usnesení nepřijato. 

 

d) Usn. č. 9/19 Schválení hlasovacího protokolu. 

 

Hlasování o návrhu:  pro   0  proti   7  zdržel se   0  

 

Usnesení nepřijato. 

 

 

Další jednání 13. 2. 2019 od 16:00. 

 

 

 MVDr. Lenka Müllerová v. r. 

 předseda kontrolní výboru 
 

zapsal: Michal Blafka dne 24. 1. 2019 


