Zápis ze zasedání kontrolního výboru města Hořovice ze dne
5. únor 2019
Přítomni:
Ortman, Karban, Mraček, Koželuh
Omluveni:
Urban

Program:
Zahájení zasedání
Projednání úkolu z jednání zastupitelstva 12.12.2018
Projednání přípisu pana O. Srpa zaslaného zastupitelstvu a KV 7.11.2018
Diskuze, závěr

Průběh:
Zasedání zahájil předseda kontrolního výboru (KV) Jaroslav Ortman. KV projednával
materiály pro jednání zastupitelstva, které se koná ve středu 28.
1. Bod úkolu zastupitelstva,
pan Vavřička: Záležitost je nešťastná, 1.950.000 Kč jsem 30 dní po schválení prodeje
knihovny půjčil panu Křečkovi pak jsem půjčil další prostředky. Když jsem následně
zjistil, že je tam domeček, věděl jsem, že je to chyba. Intepretace v PN na straně č.3
2/2019 není přesná, ve skutečnosti za mnou a panem Vlčkem přišla paní Šlosarová s
paní Nesnídalovou, chtěly řešit prostory domečku s tím, že hledají volné prostory.
Řekl jsem jí, že pan Křeček má volné prostory. Následně paní Šlosarová jednala přímo
s panem Křečkem. V době, kdy došlo k nájmu Domečku jsem si neuvědomil obsah
článku 3 a 5 kupní smlouvy. Uvědomil jsem si, že je to vše byla chyba a proto jsem se
rozhodl rezignovat na člena rady a případně i zastupitele. Kdy a jak se to stane se
rozhodnu později. To je vše, co bych uvedl.
Předseda KV připraví pro příští jednání KV zápis kontroly pro ZM.
2. K bodu pana Srpa:
Pan Srp předložil listinu, viz příloha, kde navrhuje tři body účasti a jednání KV. Uvádí,
že doposud nedošlo k naplnění smíru 4c52/2010 a ze strany představitelů města starosta,
místostarostové a tajemníka dochází k negaci protizákonného stavu infrastruktury
v Hořovicích, proto bych navrhoval činnost KV v této věci. Finanční část smíru byla
realizovaná. Předání a převzetí infrastruktury nebylo doposud realizované.
Pan O. Srp přednesl tvrzení, že rozhodnutí vodoprávního úřadu jsou protiprávní. KV se
dotáže tajemníka zdali, došlo k bránění k nahlížení do stavební dokumentace panu O
Srpovi a vyjádřil se k udaným tvrzení viz příloha. KV žádá pana Srpa konkrétní tvrzení
doložit písemně, následně se KV bude jednotlivými a konkrétními podněty zaobírat.

Zápis ze zasedání kontrolního výboru města Hořovice ze dne
5. únor 2019
V diskusi: Pan Mraček seznámil KV o postupu kontroly s tím, že na následném zasedání
KV bude bod znovu projednán.

Příští termín zasedání kontrolního výboru bude upřesněn, tak aby předcházel jednání
zastupitelstva v břenu 2019.

Zapsal:

Zápis ověřil:

Karban

Ortman

