Zápis z 8. zasedání kontrolního výboru města Hořovice ze dne 2. září 2015

Přítomni:
Druláková, Jeřábek, Karban, Mraček
Omluven:
Bakule

Program:
Zahájení zasedání
Projednání dopisu pana Otto Srpa ve věci oznámení o neplnění závazků a povinností města
Hořovice ze dne 3. června 2015
Kontrola minulých zápisů a akcí
Projednání zápisů ze schůze Rady města Hořovice č. 12/2015, 13/2015, 14/2015 a 15/2015
Diskuze, závěr

Průběh:
Zasedání zahájil předseda kontrolního výboru Ing. Petr Karban.
Předseda KV seznámil přítomné s obsahem dopisu pana Otto Srpa ve věci oznámení o
neplnění závazků a povinností města Hořovice ze dne 3. června 2015 (prodleva v projednání
výborem byla způsobena prodloužením intervalu zasedání v letních měsících). Dále seznámil
přítomné členy KV s informacemi, které získal při šetření v této věci od pana starosty Dr. Ing.
Jiřího Peřiny. KV se ke dni zasedání usnesl na závěru, že nemá bez dalších informací
možnosti řešit dotčenou záležitost nad rámec soudu, nicméně vyzve pana starostu
k písemnému vyjádření k této věci (Ing. Karban).
KV projednal body z předchozích schůzek:
1. Ing. Karban seznámil přítomné s šetřením týkajícím se zakázky na vypracování
projektu nové sportovní haly ve výšce 750.200,- Kč včetně DPH, která spadá do
zakázek malého rozsahu, nikoliv do zakázek podlimitních.
2. KV si vyžádá zápis s přílohami o výběrovém řízení „Konsolidace IT a nové služby TC
ORP Hořovice“, na jehož základě byl vybrán uchazeč Auto Cont CZ, a.s. a uchazeč
Marbes Consulting byl vyloučen (úkol trvá, Ing. Karban).
3. Ke koncepci parkování v lokalitě Hořovice střed byly získány podklady a na zasedání
k ní proběhla diskuze. Stávající systém výběru poplatků za parkování byl podroben
jednoznačné kritice a KV si do plánu kontrol pro rok 2016 dal závazek kontroly
vybírání poplatků prostřednictvím nově vybudovaných parkovacích automatů.
4. S připomínkami KV k návrhu obecně závazné vyhlášky č. 1 / 2015 o omezení
provozní doby hostinských a jiných obdobných zařízení na území města Hořovice
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seznámil Ing. Karban členy zastupitelstva v průběhu jeho zasedání. Vyhláška byla
zastupitelstvem schválena v původním znění.
KV projednal zápisy ze schůzí Rady města Hořovice č. 12 ze dne 17. června 2015, č. 13 ze
dne 15. července 2015, č. 14 ze dne 12. srpna 2015 a č.15/2015 ze dne 19. srpna 2015. Žádné
zásadní připomínky k jednotlivým bodům vzneseny nebyly, členové KV budou případné
připomínky k usnesením z těchto zápisů projednávat na příštím zasedání.
KV projednal materiály k zasedání zastupitelstva, které se bude konat dne 3. září 2015:
1. KV projednal 3. rozpočtové opatření a pozastavuje se nad tím, že položka č. 3639
(ostatní služby + dotace mikroregionu) ve výši 67.100 Kč nebyla projednána a
schválena příslušným orgánem města.
2. KV kvituje skutečnost, že bude dodatečně schválena dotace na nízkoprahové
centrum zařízení z r. 2014.
3. K Programu rozvoje města Hořovice (2015 – 2020) vznese dotazy na zasedání
zastupitelstva člen KV Ing. Mraček.

Příští zasedání kontrolního výboru se budou konat ve středu 14. října 2015 od 19.00 hod. a 25.
listopadu 2015 od 19.00 hod. v malém zasedacím sále radnice.

Zapsala:

Zápis ověřil:

doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.

Ing. Petr Karban

