Zápis z 10. zasedání kontrolního výboru města Hořovice ze dne 13. ledna 2016
Přítomni:
Bakule, Jeřábek, Karban, Mraček
Omluveni:
Druláková
Program:
Zahájení zasedání
Zastupitelstvo 14.1.2016 – jednotlivé body
Různé
Průběh:
Zasedání zahájil předseda kontrolního výboru Ing. Petr Karban.
KV projednal především některé důležité body z programu Zastupitelstva 14.1.2016:
1. Prodej pozemků společnosti CIMEDICA – bod 5. programu zastupitelstva
Ing. Karban seznámil přítomné s jednáním se zástupcem společnosti CIMEDICA
a s materiálem předloženým jednání zastupitelstva;
KV upozorňuje na rozpor mezi záměrem vybudovat na pozemcích 1672/1 a 1672/2
komerční parkoviště (dle ústního sdělení CIMEDICA) a formulací předloženou
zastupitelstvu, v níž se hovoří o „veřejném parkovišti“.
V této souvislosti KV upozorňuje, že prodejem pozemku 1671/2 by došlo ke snížení
počtu parkovacích míst v lokalitě. Tento pozemek totiž fakticky slouží jako parkovací
plocha například pro pacienty blízkého lékaře i pro klienty místních společností.
2. Akce „rekonstrukce víceúčelového hřiště v Hořovicích“ - bod 3. programu
zastupitelstva.
Z materiálu předloženého „Radou města“ Zastupitelstu vyplývá rozpor mezi plánem a
finančními možnostmi města. KV upozorňuje, že potřebná částka 7.969.000,- Kč
potřebná ke spoluúčasti není součástí rozpočtu na rok 2016 a není ani v rozpočtovém
výhledu na léta 2016-2019.
3. Sportovní hala – bod 4. programu zastupitelstva
V materiálu pro Zastupitelstvo ani v jiných dostupných materiálech města není
doložen způsob financování. V rozpočtu pro rok 2016 je jen 7 milionů. Ve výhledu na
léta 2017-2019 se se spoluúčastí nepočítá. Především z důvodu nedoloženého
financování KV nedoporučuje realizaci akce ani její zahájení v tomto roce.
Dále KV projednal v různém informaci od předsedy kontrolního výboru Ing. Petra Karbana
týkající se možností, pravidel a faktického stavu odměňování členů výborů zastupitelstva,
kteří nejsou volenými zastupiteli.
KV navrhuje Zastupitelstvu, aby MÚ vypracoval směrnici pro vyplácení odměn členům
výborů (KV a FV), kteří nejsou volenými členy zastupitelstva.
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Příští zasedání kontrolního výboru se bude konat po e-mailovém odsouhlasení všemi členy
KV koncem února nebo začátkem března 2016, pravděpodobně ve středu dne 24. února 2016
od 19.00 hod. v malém zasedacím sále radnice.

Zapsal:

Zápis ověřil:

Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.

Ing. Petr Karban
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