Zápis z jednání KV města Hořovice, které se konalo dne 29. 04. 2015

Přítomni:
Ing. Petr Karban, Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc., Mgr. Petr Bakule, Ing. František
Mraček
Omluveni:
Mgr. Radka Druláková

Projednávané záležitosti:
1. P. Karban informoval KV, že na dotaz KV ohledně opravy střechy kina odpověděl
pan Vaculík. Pan Vaculík podal informaci, že oprava byla realizovaná dle
výběrového řízení z roku 2013 a v minulosti byla rozdělena na dvě části, to a sice
na opravu šikmé a rovné střechy. Dle dokumentů poskytnutých technickým
odborem tomu tak není. Ing. Karban provede jednání ohledně doplnění a
vyjasnění této záležitosti.
Termín: do dalšího jednání KV koncem 5 / 2015.
2. Ing. Karban seznámil KV se svým písemným stanoviskem na vyjádření tajemníka
Ing. Kazdy v souvislosti s udělením povolení druhé výdělečné činnosti pro
pracovnici MÚ.
KV provede konečné vyjádření až po projednání všech stávajících dokladů
s panem Vaculíkem a projednání případného stanoviska od pana Vaculíka.
Zajistí Ing. Karban
Termín: do dalšího jednání KV koncem 5 / 2015
3. Ing. Karban na podnět KV požadoval možnost předávání úplných zápisů včetně
příloh pro potřeby KV z jednání Rady Města Hořovice. Přílohy vzhledem k jejich
množství budou poskytnuty cíleně na základě požadavku členů KV
prostřednictvím předsedy KV Ing. Karbana.
Termín: průběžně
4. Projednán Zápis č. 7 ze schůze Rady města Hořovice dne 08. 04. 2015 po
jednotlivých bodech.
Poznámky k jednotlivým bodům:
a. KV se pozastavuje nad výší ceny zadávací dokumentace 750. 200,- Kč vč.
DPH na akci Sportovní hala v Hořovicích. Vyžádat podklady od Ing.
Šnajdra.
b. KV požaduje předložení dokumentace a vyjasnění vztahů mezi finančním
odborem a Městskou správou bytového a nebytového fondu ohledně
realizace repasování dveří v radnici za cenu 250.000 Kč bez DPH. Vyžádat
podklady od Ing. Šnajdra.

c. KV nesouhlasí se zadáním posudku na výhodnost vytápění v budově
radnice firmě SEAP Rokycany. KV je přesvědčen, že tento posudek by
měla zajistit firma Hořovická teplárenská s.r.o, kde má město podíl, a která
dodává městu tepelnou energii. Předsedou DR by měla být pí. Šrámková,
ale dosud je uveden v obchodním rejstříku Mgr. Bakule
d. KV se podivuje nad lehkovážností při uzavírání veřejných zakázek malého
rozsahu. Ukládá vyžádání stanoviska rady, dle jakého kritéria jsou
dodavatelé VZMR vybíráni.
5. Projednán Zápis č. 8 ze schůze Rady města Hořovice dne 22. 04. 2015 po
jednotlivých bodech.
Poznámky k jednotlivým bodům:
a. KV požaduje prověření vztahů mezi MKC a nájemcem Společenského
domu Hořovice v souvislosti s přípravou nové nájemní smlouvy. Vyžádat
podklady od JUDr. Maříkové
b. Vyjasnění pohledávky MKC ve výši 161.281 Kč, kterou postupuje
bezúplatně městu Hořovice MKC
6. KV navrhuje zajistit průběh hlasování při jednání zastupitelstva k jednotlivým
bodům jmenovitě. Prověří Ing. Karban.
7. Šetření týkající se splacení dluhu firmy KOEKO (M. Kočárek) pokračuje (Ing.
Mraček).
8. Dle předchozího zápisu KV měl prof. Jeřábek seznámit přítomné členy KV s
dosavadními výsledky prověřování, které probíhá ve věci aktualizace
strategického plánu města Hořovice. Úkol trvá (prof. Jeřábek).
Tato věc nebyla na KV diskutována. Ing. Mraček seznámil předsedu KV
s návrhem stanoviska v této záležitosti, který pošle na Ing. Lněničku, realizátora
nového strategického plánu.

Zapsal: Ing. Mraček
Ověřil: Ing. Karban

