Zápis ze 16. zasedání kontrolního výboru města Hořovice ze dne
9. června 2016
Přítomni:
Bakule, Druláková, Jeřábek, Karban, Mraček
Omluveni:

Program:
Zahájení zasedání
Kontrola minulých zápisů a akcí
Projednání zápisů ze schůze Rady města Hořovice č. 11/2016, 12/2016, 13/2016 a 14/2016
Projednání materiálů pro jednání zastupitelstva
Diskuze, závěr

Průběh:
Zasedání zahájil předseda kontrolního výboru (KV) Ing. Petr Karban.
1.
2.

KV projednal jednotlivé body zápisu rady 11/2016, 12/2016, 13/2016 a 14/2016
bez závěrů.
Ing. Karban seznámil přítomné s jednotlivými body veřejného zasedání
Zastupitelstva města Hořovice, které se bude konat 22. června 2016 v 18 hod.
v Klubu Labe. Z jejich projednávání vyplynulo následující:
a. KV podá podnět finančnímu výboru ke vzniku společné komise pro
kontrolu dotací poskytovaných kulturním a sportovním spolkům na jejich
činnost. Primárně by měly být šetřeny dotace poskytované třem největším
příjemcům. Za KV budou členy této komise Ing. Karban a Ing. Mraček.
b. KV vznese prostřednictvím Ing. Karbana na zasedání zastupitelstva
námitku týkající se dvojího vyvěšení záměru prodat nemovitý majetek
města (knihovna). Záměr č. 85/2016 a 91/2016 se mírně odlišují a časově
překrývají.
c. KV setrvává na svém již dříve vyjádřeném názoru, že by se město nemělo
zbavovat strategických pozemků na území města (viz projednávaný prodej
pozemku parcelní č. 1672/1 v ul. Fügnerova).
d. Poskytnutí dotace společnosti Zimní stadion Hořovice, s. r. o. by mělo být
vázané na využití prostor hořovickou veřejností v přijatelných a nikoliv
okrajových časech.
e. Pokud jde o ukončení členství v Regionální rozvojové agentuře Střední
Čechy, KV zdůrazňuje, že je nezbytné nejprve prostudovat úkony, které
vedly k přistoupení Města Hořovice do této agentury. Teprve jejich analýza
by mohla prokázat, zda je nutná výpověď a nikoliv např. dohoda, která by
mohla být pro město výhodnější.
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Diskuse a závěr

Příští zasedání kontrolního výboru se bude konat v úterý 13. září od 20.00 hod. v malém
zasedacím sále radnice.

Zapsala:

Zápis ověřil:

Doc. Mgr. Ing. Radka Druláková, Ph.D.

Ing. Petr Karban

