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

Host:
Pozván na zasedání místostarosta p.Vaculík, omluven z důvodu cesty do Prahy

Program:
Zahájení zasedání, kontrola úkolů
Projednání odvádění poplatku za uložení odpadů dle § 45 zákona o odpadech 185/2001 a
smlouvy o nájmu skládky odpadů z 12.3.2009
Podání p. Weinerta
Podání p. Mareše
Projednání správního řízení ČIŽP/41/OOH/SR01/1707061 z 22.5.2017
Diskuze, závěr
Průběh:
Zasedání zahájil předseda kontrolního výboru (KV) Jaroslav Ortman.
Kontrola úkolů – p. Mraček předloží písemnou správu na příštím zasedání KV.
1. Projednání odvádění poplatku za uložení odpadů dle § 45 zákona o odpadech
185/2001. KV dosud neobdržel kompletní požadované vyjádření od společnosti AVE.
KV vyjádřil nespokojenost s postupem AVE a trvá na svém požadavku.
2. Předseda seznámil s podáním p Weinerta a KV předá členům materiál k seznámení
s tím, že následně bude stanoven postup kontroly.
3. P. Ortman seznámil KV s podání p. Mareše, které se týká porušování povinností při
správě cizího majetku a účasti fmy Bagger, p. Šoltýse a rušení dohod které uzavřelo
město Hořovice s předchozím účastníkem nabídky. KV na základě posouzení podání
ukládá p. Ortmanovi připravit stanovisko KV.
4. KV se seznámil s dokumentem ČIŽP, dle názoru KV došlo k porušení povinnosti při
správě cizího majetku ze strany vedení města a je zde podezření spáchání zločinu
podvodu dle §209 ods. 1 a 5 trestního zákona ze strany společnosti AVE. Dle názoru
KV škoda způsobená městu Hořovice do dnešního dne je v řádech desítek milionů a
KV se obrací na FV s podnětem na prošetření výše ztrát. KV žádá RM o doložení
způsobu vymáhání nedoplatku od společnosti AVE , zdali k vymáhání došlo resp. proč
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nedocházelo a kdo nese konkrétní odpovědnost za tento stav. Termín odpovědi
stanovuje 24.5.2019
5. Diskuse závěr
Příští termín zasedání kontrolního výboru bude upřesněn, tak aby předcházel jednání
zastupitelstva během června 2019.

Zapsal:

Zápis ověřil:

Karban

Ortman

Příloha: ČIŽP/41/OOH/SR01/1707061

