Zápis ze zasedání kontrolního výboru města Hořovice ze dne
8. září 2020
Přítomni:
Ortman, Karban, Koželuh, Mraček, Urban

Program:
Zahájení zasedání, kontrola úkolů, podání E. Veverkové E. Kaufmanové Sběrný dvůr, podání
Cafourková A., projednání K. Pelikána dle ČKAI TČV, projednání bodů programu ZM,
diskuse, závěr
Průběh:
Zasedání zahájil předseda kontrolního výboru (KV) Jaroslav Ortman a vedl jednání dle
schváleného programu.
1. Zahájení zasedání KV
2. Kontrola úkolů, p. Urbana informoval KV o zjištění v podání ohledně dopravní situace v
ulici K Výrovně. o jednání se stěžovateli, účasti na jednání se statikem, vedoucím odboru
výstavby a místostarostou, p Urban informoval KV, že opakovaně žádal o statický
posudek, který nebyl doposud dodán. KV konstatoval že z hlediska p. Urbana je úkol
splněn. KV prostřednictvím předsedy bude kontaktovat odbor výstavby pro získání
posudku statiky.
Úkol „sběrný dvůr“ p. Mraček informoval KV o postupu a úkol trvá.
3. KV projednal podání zastupitelky Veverkové a Kaufmanové. KV určuje pracovní
skupinu Karban, Mraček a slučuje s probíhajícím úkolem Mračka.
4. KV projednal podání paní Cafourkové, po seznámení předává podání odboru sociálnímu
a příslušné komisi.
5. KV projednal přípisy ze dne 4.8.2020 a odpovědi od ČKAI TČV z téhož dne viz příloha.
Z odpovědi ČKAI TČV zjistil, že způsob vykovávání TDI Karlem Pelikánem je
v rozporu se zákonem. KV konstatuje selhání vedení města respektive příslušného
radního za investice a odboru technického a dopravního. KV bude informovat ČKAI
TČV o svých zjištění. KV dává podnět stavebnímu úřadu, aby se věcí zabýval.
6. KV projednal body jednání ZM k bohu 4.H žádá o doplnění doložky zcizení a přidání
hodnoty investic jako protihodnoty pro město Hořovice v navrhované kupní smlouvě.
Není-li uvedeno jinak, jednotlivé usnesení byly přijaty jednomyslně.
Příští termín zasedání kontrolního výboru bude upřesněn nejpozději před zasedáním ZM
v prosinci.

Zapsal: Karban Petr
Karban

Zápis ověřil: Jaroslav Ortman
Ortman

