Zápis ze zasedání kontrolního výboru města Hořovice ze dne
3. srpna 2019
Přítomni:
Ortman, Karban, Mraček, Urban, Koželuh
Omluveni:
Host: pozváni Vaculík, Pelikán - omluvili se.
Program:
Zahájení zasedání
Kontrola úkolů
Program ZM
Projednání možnosti střetu zájmů Karla Pelikána
Diskuze, závěr
Průběh:
Zasedání zahájil předseda kontrolního výboru (KV) Jaroslav Ortman.
1. V rámci zahájení předseda KV seznámil s omluvenkou K. Pelikána a O. Vaculíka
2. Kontrola úkolů. Předseda KV seznámil členy s usnesením RM z 21.8. kde odmítla
tvrzení KV. KV opakovaně uvádí, že ve svém zápisu 16.7. 2019 uvedl, že bere na
vědomí správu Ing. Mračka, žádné závěry neudělal a žádal RM a úřad města o
vyjádření s tím že další projednávání této věci bude po vyjádření RM a ÚM. KV
stanovil náhradní termín schůzky s O. Vaculíkem a M. Hasmanem na 18.9. a požádá
je o schůzku na 16.00.
- P. Urban projednal podání ohledně stavby a provozu vozidel u školky Na Větrné.
KV požádá tajemníka města o součinnost na nápravě prostřednictvím stavebního
úřadu.
- KV obdržel požadované materiály a po jejich prostudování budou projednávány na
dalším zasedání.
3. KV nesouhlasí s přístupem K. Pelikána na pozvání KV který uvedl následující
„Děkuji za pozvání na jednání KV. Bohužel z časových důvodů se nemohu zúčastnit a
nevidím důvod se jednání KV zúčastnit. Pokud se jedná o Vaše tvrzení střetu zájmu,
dle mého názoru ke střetu nedochází. Nevidím důvod, proč bych se jako člověk, který
se celý život zabývá stavařinou neměl zúčastňovat výběrových komisí souvisejících se
stavební činností ve městě, dle mého názoru je to ku prospěchu věci. Činnost TDI
provádíme na základě výběrového řízení. K vystaveným fakturám naší společností
nemám žádné připomínky, chci jen upřesnit, že dodaný soupis fakturace je vč. 21%
DPH, takže uváděná částka je zavádějící“ KV opakovaně žádá, aby se dostavil na
příští jednání KV.
4. KV projednal body nadcházejícího ZM. K bodu 6.B KV navrhuje stažení bodu
z programu z důvodu absence znaleckého posudku, malého časové prostoru pro
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odpovědné posouzení podkladů a řádné vyčíslení částek a bezdůvodné navýšení
výdajů směrem k MAS oproti stávající smlouvě.

Není-li uvedeno jinak, jednotlivé usnesení byly přijaty jednomyslně.
Příští termín zasedání kontrolního výboru bude upřesněn. Předběžně 8. října od 19.00.

Zapsal: Karban Petr

Zápis ověřil: Ortman Jaroslav
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