Zápis z 18. zasedání kontrolního výboru města Hořovice ze dne
13. prosince 2016
Přítomni:
Bakule, Druláková, Jeřábek, Karban, Mraček
Omluveni:

Program:
Zahájení zasedání
Projednání materiálů pro jednání zastupitelstva
Diskuze, závěr

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

3.

KV se úvodem dohodl, že plán své činnosti pro rok 2017 projedná na svém prvním
lednovém zasedání v tomto roce.
KV projednal navrhované usnesení a materiály pro jednání zastupitelstva, které
proběhne ve čtvrtek 15. prosince 2016.
a. Nejprve proběhla debata o návrhu rozpočtu Města Hořovice. KV se
pozastavil nad stále nestandardním používáním kontokorentu při tvorbě
rozpočtu. Na základě této diskuze KV doporučuje, aby byl vytvořen návrh
vyrovnaného rozpočtu. Kromě toho KV navrhuje, aby v rozpočtu 2017
byla zanesena také částka 4 mil. Kč na vrácení půjčky Městské akciové
společnosti, a.s. na straně výdajové a na straně příjmové lze tuto částku
odečíst od rezerv na investice na kapitole 6409 (případně lze doporučit i
návrh Finančního výboru Města Hořovice ze dne 7. prosince 2016 na
započtení nároku na podíl z dividend).
b. KV dále projednal rozpočtové opatření a konstatuje, že v něm chybí příjem
z dividend z Městské akciové společnosti, a.s. za rok 2015 a příjmy a
výdaje ze spolupráce na základě s Městskou akciovou společností, a.s.
c. KV diskutoval efektivitu zadávání prací na projektovou činnost za roky
2015 a 2016, protože zjistil, že v těchto letech činí souhrn vyplacených
prostředků na nezrealizované projekty cca 9 mil. Kč. (např. chodníky
Valdecká, Pražská, Příbramská; chodníky Vrbnovská, Hradební, Višňová;
obnova sídlištní zeleně na Západním sídlišti a další).
d. KV nadále trvá na dříve vyjádřeném stanovisku k prodeji pozemku č.
parcelní 1672/1 v k. ú. Hořovice o výměře 554 m2 (ul. Fügnerova).;
považuje ho za pozemek pro město strategický a jeho prodej nedoporučuje.
Diskuze a závěr
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Příští zasedání kontrolního výboru se bude konat ve čtvrtek 26. ledna 2017 od 19.00 hod.
v malém zasedacím sále radnice.

Zapsala:

Zápis ověřil:

Doc. Mgr. Ing. Radka Druláková, Ph.D.

Ing. Petr Karban

