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ZZááppiiss  čč..  0022//22001177  
ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 6. 2. 2017 
 
 
Datum konání:  06. 02. 2017 od 16,30 hod. 
Místo konání:  zasedací místnost A204 ve 2. patře budovy  

Magistrátu města Havířova ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město 
Přítomni:  dle prezenční listiny 
  
 
Zahájení  

Schůzi KV ZMH oficiálně zahájil předseda kontrolního výboru Ing. Eduard Heczko a přivítal přítomné.   
 
V době zahájení bylo přítomno 8 členů kontrolního výboru. 
KV ZMH byl usnášeníschopný. 
 
 
1. Schválení programu schůze 

Návrh programu: 
- schválení předloženého programu 
- kontrola Zápisu č. 01/2017 ze schůze KV ZMH 
- kontrola provedených úkolů 
- doplnění plánu kontrolní činnosti KV ZMH  na rok 2017 
- plán kontrolní činnosti na únor-březen 2017 
- různé a závěr 
 

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 

Hlasování o schválení programu: 
Výsledek hlasování:  8 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV bylo proti  
  0 členů KV se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 8 členů KV ZMH   

 Program byl schválen. 

 
 

 

2. Kontrola Zápisu č. 01/2017 ze schůze KV ZMH  

 
Ing. Eduard Heczko vyzval členy kontrolního výboru k podání připomínek k Zápisu č. 01/2017             
ze schůze KV ZMH ze dne 9. 1. 2017. Nikdo z členů nepodal žádnou připomínku. 

 
 
3. Kontrola provedených úkolů 

 
Kontrola zabezpečení namátkou vybraného školského zařízení – ZŠ Moravská, MŠ Lipová 

Kontroly byly provedeny na ZŠ Moravská dne 25. 1. 2017, na MŠ Lipová dne 1. 2. 2017.  
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o výsledku kontrol. Kontrolou nebyly 
zjištěny nedostatky, obě zařízení jsou zajištěna proti vniknutí neoprávněných osob. 
Zápisy z kontrol č. 01/2017 a 02/2017 byly řádně předloženy.  

                                                                                                                                                               Úkol splněn. 
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Kontrola hospodaření příspěvkových organizací města – MKS, Vánoční městečko 2016 
Kontrola byla provedena na MKS dne 31. 1. 2017.  
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o jejím výsledku. Kontrolou dokladů nebyly 
shledány závady, veškeré výdaje a příjmy jsou doloženy a zavedeny do účetnictví MKS. 
Zápis z kontroly č. 03/2017 byl řádně předložen.  

                                                                                                                                                              Úkol splněn. 
 
Vyřizování petic na MMH podle zákona č. 85/1990 Sb. 
Kontrolní skupina:    Ing. Eduard Heczko - vedoucí kontrolní skupiny 

Ing. Petr Špok 
                 Mgr. Michaela Horňáková 
                                                                                                                                                                   Úkol trvá. 

 
4. Doplnění plánu kontrolní činnosti KV ZMH  na rok 2017 

KV ZMH bere na vědomí doplnění plánu kontrolní činnosti KV ZMH na rok 2017 
dle usn. č. 660/16ZM/2017 ze dne 23. 1. 2017, kterým Zastupitelstvo města Havířova pověřuje         
KV ZMH provedením kontroly plnění rozpočtu ZŠ a MŠ za rok 2016. 
Plán dílčích kontrol včetně složení pracovních skupin bude projednán na příští schůzi KV ZMH. 
 
 
5. Plán kontrolní činnosti na únor - březen 2017, kontroly plnění usnesení RMH a ZMH 

Usnesení č. 593/15ZM/2016 – Předání majetku k hospodaření příspěvkové organizaci Správa 
sportovních a rekreačních zařízení Havířov. 
Provede: Ing. Karel Žák, Mgr. Dagmar Kotajná 
 
Usnesení č. 2275/48RM/2016 – Pronájem nebytových prostor v majetku společnosti Havířovská 
teplárenská společnost, a.s. pro zřízení šaten, skladu a kanceláře pro pracovníky veřejně 
prospěšných prací. 
Provede: Ing. Karel Žák, Mgr. Dagmar Kotajná 
 

Kontroly budou provedeny po předchozí domluvě (termín, podklady). 
 
Jelikož žádné další návrhy nebyly podány, proběhlo hlasování. 
 

Hlasování o schválení plánu kontrol: 
Výsledek hlasování:  8 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV bylo proti  
  0 členů KV ZMH se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 8 členů KV ZMH   

  
Usnesení bylo přijato. 

 
  
6. RŮZNÉ a závěr 

Na žádost tajemnice KV ZMH navrhl předseda KV ZMH změnu termínu příští schůze KV ZMH, a to dne 
1. 3. 2017 v 16,30 hod.  
 
Hlasování o změně termínu 3. schůze KV ZMH: 

Výsledek hlasování:  8 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV bylo proti  
  0 členů KV ZMH se zdrželo hlasování 

Přítomno celkem: 8 členů KV ZMH  
      

Změna termínu 3. schůze KV ZMH byla schválena. 
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Jelikož nikdo z členů kontrolního výboru neměl žádné připomínky, schůze byla ukončena v 16,50 hod. 
 
 
Přijatá usnesení: 

Kontrolní výbor  
Zastupitelstva města Havířova  
 

schvaluje 
1. Program dnešní schůze Kontrolního výboru ZMH 
2. Plán kontrolní činnosti na únor-březen 2017, včetně pověření kontrolních skupin. 
3. Změnu termínu 3. schůze KV ZMH. 

 
 
 

Další schůze Kontrolního výboru se v 1. pololetí 2017 budou konat:  
 

dne 1.3., 3.4., 15.5. a 5.6. 2017 vždy v 16,30 hod.  
 

v zasedací místnosti RMH A204 ve 2. patře budovy 
Magistrátu města Havířova ul. Svornosti 86/2, Havířov-Město    

 
 
 
V Havířově dne 07.02.2017 
 
 
Zapsala: 
Petra Maňhalová      
tajemnice KV ZMH 
 
 
 
 
………………………………………….. 
      Ing. Eduard HECZKO v. r. 
       předseda KV ZMH 


