Zápis ze 13. zasedání kontrolního výboru města Hořovice ze dne
23. března 2016
Přítomni:
Bakule, Druláková, Jeřábek, Karban, Mraček

Program:
Zahájení zasedání
Kontrola minulých zápisů a akcí
Projednání zápisů ze schůze Rady města Hořovice č. 4/2016, 5/2016 a 6/2016
Diskuze, závěr

Průběh:
Zasedání zahájil předseda kontrolního výboru (KV) Ing. Petr Karban. Úvodem se členové KV
usnesli, že KV bude ve své činnosti v roce 2016 pokračovat podle zásad, které obsahuje plán
přijatý na prvním zasedání KV v roce 2015. Předmětem zvláštní pozornosti KV bude plnění
strategického plánu, důraz bude i nadále kladen na koncepčnost přijímaných rozhodnutí
příslušnými orgány města v průběhu jeho realizace.
KV projednal body z předchozích schůzek:
1. Ing. Karban seznámil přítomné se zjištěními týkajícími se kalkulace ceny parcelního
pozemku č. 1878. Vyjádření starosty města ke kalkulaci výjimečně nízké ceny za tento
pozemek nepovažuje KV za uspokojivé. KV se usnesl, že prostřednictvím zastupitele
města Ing. Karbana požádá zastupitelstvo města, aby zadalo vypracování
kvalifikovaného znaleckého posudku na cenu tohoto pozemku.
2. Zjištění ke schvalování výjimek z vnitřního předpisu č. 5/2015 byly členy KV
diskutovány. KV doporučuje, aby byla v těchto záležitostech zajištěna transparentnost
tím, že důvody výjimek budou v každém jednotlivém případě uváděny v zápisu rady
města. Toto by mělo být činěno systematicky formou standardizované přílohy.
3. Důvody pronájmu městského bazénu a parkovacích automatů Městské správě
bytového a nebytového fondu Hořovice bude nadále KV šetřeno ve spolupráci s paní
Šumerovou.
4. Metodika odměňování členů výborů zastupitelstva byla vypracována a bude
předložena na zasedání zastupitelstva města, které se koná dne 14. dubna 2016.
KV projednal zápisy ze schůzí Rady města Hořovice č. 4 ze dne 17. února 2016, č. 5 ze dne
24. února 2016 a č. 6 ze dne 9. března 2016.
1. Ze zápisu č. 6 bude zjištěna podstata akce „TDI na stavbách města Hořovice v letech
2016 – 2017“ (Ing. Karban).
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23. března 2016
Příští zasedání kontrolního výboru se bude konat ve středu 13. dubna 2016 od 20.00 hod.
v malém zasedacím sále radnice.

Zapsala:

Zápis ověřil:

doc. Ing. Mgr. Radka Druláková, Ph.D.

Ing. Petr Karban

