Zápis z 4. zasedání kontrolního výboru města Hořovice ze dne 28. ledna 2015
Přítomni: Jeřábek, Karban, Mraček
Omluveni: Bakule Druláková,
Program:
Kontrola minulých zápisů a akcí
Projednání zápisů z jednání Rady města Hořovice (č. 25 – 26/2014, 1/2015)
Diskuse, závěr
Průběh:
Zasedání zahájil a řídil předseda kontrolního výboru Ing. Petr Karban.
1. Předseda seznámil přítomné s výsledky jednání o zveřejňování výsledků jednání KV a
s dohodou o způsobu jejich prezentace do budoucna.
2. Předseda Ing. Karban informoval o procedurálních chybách při projednávání dvou
dokumentů při jednání Zastupitelstva města 11.12. 2014 – o porušení jednacího řádu
zastupitelstva.
Přítomní členové výboru dodatečně potvrdili schválení zápisu kontroly č. 3, které proběhlo
per rollam a týkalo se této věci.
3. Projednání dotací – Zápis rady č. 26 – bod týkající se dotací pro Nízkoprahové zařízení.
Kontrolní výbor upozorňuje na povinnost projednávat dotace v souladu s ustanoveními
Zákona č. 128/2000 Sb., §85 c) zejména na povinnost hlasovat o poskytnutých částkách
převyšujících 50 tis. Kč jmenovitě. KV žádá o vysvětlení, proč byla dotace ve výši 55 600 Kč
schvalována jen jako nevysvětlená položka č. 4374 v rámci 5. rozpočtového opatření a nikoli
jako zvláštní bod.
V tomto konkrétním případě KV žádá o doplnění Zápisu ze schůze zastupitelstva o informaci,
že o dotaci podléhající jmenovité povinnosti hlasování bylo hlasováno jen v rámci 5.
rozpočtového opatření.
4. KV zřizuje komisi ve složení Ing. Karban, Ing. Mraček pro zjištění, zda smlouva o poskytnutí
dotace „Poradně pro občanství, občanská a lidská práva“ pro zřízení a provozování
nízkoprahového centra byla naplněna.
5. Projednání zápisu č. 1 Rady. Závěr: H. Jeřábek prověří a informuje KV, z jakého důvodu a
jakým způsobem je třeba „aktualizovat strategický plán města Hořovice“ a na základě čeho
rozhodla Rada pověřit tímto úkolem firmu Libor Lněnička za 49,500 Kč.
6. KV vznese dotaz na odpovědný orgán města, zda umístění připravovaného Sběrného dvora
odpovídá současně platnému resp. připravovanému Územnímu plánu města Hořovice, zda
nebude příliš blízko areálu rodinných domků, resp. bytové výstavby v této části obce.
7. Předběžný termín příštího zasedání kontrolního výboru byl stanoven na 25. února 2015
v malém zasedacím sále radnice.
Ke všem usnesením KV proběhlo řádné hlasování.
Zapsal: Jeřábek
Ověřil: Karban

