Zápis z 10. zasedání kontrolního výboru města Hořovice ze dne
25. listopadu 2015
Přítomni:
Bakule, Druláková, Jeřábek, Karban, Mraček

Program:
Zahájení zasedání
Kontrola minulých zápisů a akcí
Projednání programu veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice, které se bude konat
ve čtvrtek 27. listopadu 2015 v 18.00 hod. v Klubu Labe.
Projednání zápisů ze schůze Rady města Hořovice č. 19/2015, 20/2015 a 21/2015
Diskuze, závěr

Průběh:
Zasedání zahájil předseda kontrolního výboru Ing. Petr Karban.
KV projednal body z předchozích schůzek:
1. Ing. Karban seznámil přítomné s šetřením týkajícím se podstaty návrhu na přístup
k areálu zimního stadionu přes zahradu Společenského domu. Dále informoval o
průběhu šetření týkajícího se způsobu výběru firmy Prime Legal pro exekuční
vymáhání pohledávek města. Dotaz byl předán tajemníkovi města, informace budou
poskytnuty v dohledné době (úkol trvá). Ing. Bakule doplnil informace o genezi
spolupráce s firmou Prime Legal.
KV projednal body veřejného zasedání Zastupitelstva města Hořovice, které se bude konat ve
čtvrtek 27. listopadu 2015 v 18.00 hod. v Klubu Labe.
1. Pověření Rady města Hořovice k provádění rozpočtových opatření – dosud byla rada
pověřena prováděním rozpočtových opatření do výše 200 tis. Kč, žádá zastupitelstvo o
zvýšení této částky až do výše 1 milionu Kč z důvodu nebezpečí z prodlení příjmů i
výdajů dotací. KV doporučuje doplnit návrh usnesení takto: Dílčí rozpočtová opatření
až do výše 1 milionu Kč budou prováděna pouze v odůvodněných případech, tedy tam,
kde hrozí nebezpečí z prodlení příjmů i výdajů dotací, a to výlučně v položkách
týkajících se dotačních titulů.
2. Majetkoprávní úkony:
a. prodej pozemků z vlastnictví města – prodej pozemků parcelní č. 1672/1 a č.
1672/2 z důvodu jejich nepotřebnosti doporučuje KV zastupitelstvu důkladně
zvážit; tyto pozemky jsou dlouhodobě intenzivně využívány jako volné
parkovací plochy a jejich deklarovaná nepotřebnost je diskutabilní. Kromě
toho se tímto prodejem znepřístupní přístup k přilehlým pozemkům.
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b. Navrhované nabytí pozemků do vlastnictví města – KV navrhuje, aby byl
finanční výbor pověřen posouzením ekonomické výhodnosti nákupu pozemku
v porovnání se současným nájmem.
3. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 – KV doporučuje Radě města Hořovice, aby
přijetí vyhlášek předcházela diskuze s občany města.

KV si dává za úkol prostudovat zápisy ze schůzí Rady města Hořovice č. 19 ze dne 21. října
2015, č. 20 ze dne 4. listopadu 2015 a č. 21 ze dne 18. listopadu 2015 a projedná je na příštím
zasedání.

Příští zasedání kontrolního výboru se bude konat ve středu 13. ledna 2016 od 19.00 hod.
v malém zasedacím sále radnice.

Zapsala:

Zápis ověřil:

doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.

Ing. Petr Karban

