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

Host:
Veverková, Bočan, Hasman

Program:
Zahájení zasedání
Projednání odvádění poplatku za uložení odpadů dle § 45 zákona o odpadech 185/2001 a
smlouvy o nájmu skládky odpadů z 12.3.2009
Diskuze, závěr
Průběh:
Jednání probíhalo za střídavého řízení předsedy kontrolního výboru JUDr. J Ortmana a
finančního výboru Ing. et Ing. J. Skopečka a bylo ukončeno v 17.55 hod. Jako hosté se jednání
obou výborů účastnili: za Ave pan Bočan a dvě jeho spolupracovnice, za město Hořovice
zastupitelka Věra Veverková a tajemník města pan Hasman.
1. V úvodu jednání přečetl předseda kontrolního výboru podání zastupitelky Věry
Veverkové, poté probíhala k věci diskuse, v níž se vyjadřovali paní Věra Veverková,
Ing. Petr Karban, pan Bočan, tajemník města, oba předsedové výborů. Přes příslib pana
Bočana o dodání písemného podklad o platbách za uložené odpady od společnosti AVE,
se tak nestalo. Oba předsedové výborů požadovali od pana Bočana závazný příslib
dodatečného splnění dodání písemných podkladů. Ten uvedl termín deseti dnů. Pro
nesouhlas obou výborů s prodlužováním doby dodání se pan Bočan zavázal k dodání
podkladů do sedmi dnů. Odmítl, ale je předat oběma výborům. Na to byl vyjádřen
požadavek obou předsedů výborů na dodání písemných materiálů k jejich rukám.
Kontrolní výbor města Hořovice na tomto požadavku trvá.
Předseda finančního výboru pak vyjádřil požadavek, aby zpráva od Ave obsahovala
čtyři body. S tímto požadavkem se kontrolní výbor ztotožnil.
Tím bylo společné jednání obou výborů ukončeno s tím, že kontrolní výbor se k věci
vrátí po předložení písemných materiálů společností AVE.
2. V následném samostatném jednání kontrolního výboru informoval jeho členy předseda
výboru, že obdržel podání od občanů Hořovic pana Dr, Wainerta a Ing. Mareše k
chybným krokům města Hořovice při rozhodování o ekonomických záměrech. K oběma
podáním se vrátí kontrolní výbor na příštím zasedání.
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3. Diskuse, závěr
Příští termín zasedání kontrolního výboru bude upřesněn, tak aby předcházel jednání
zastupitelstva během 17. dubna 2019.

Zapsal:

Zápis ověřil:

Karban

Ortman

