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Zápis č.03/2017 

 

ZZááppiiss  čč..  0033//22001177  
ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 1. 3. 2017 
 
 
Datum konání:  01. 03. 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 7 členů kontrolního výboru. 
KV ZMH byl usnášeníschopný. 
 
 
1. Schválení programu schůze 

Návrh programu: 
- schválení předloženého programu 
- kontrola Zápisu č. 02/2017 ze schůze KV ZMH 
- kontrola provedených úkolů 
- plán kontrolní činnosti na březen-duben 2017 
- různé a závěr 
 

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 

Hlasování o schválení programu: 
Výsledek hlasování:  7 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV bylo proti  
  0 členů KV se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 7 členů KV ZMH   

 Program byl schválen. 

  
2. Kontrola Zápisu č. 02/2017 ze schůze KV ZMH  

 
Ing. Eduard Heczko vyzval členy kontrolního výboru k podání připomínek k Zápisu č. 02/2017             
ze schůze KV ZMH ze dne 6. 2. 2017. Nikdo z členů nepodal žádnou připomínku. 

 
 
3. Kontrola provedených úkolů 

 
Vyřizování petic na MMH podle zákona č. 85/1990 Sb. 

Kontrola byla provedena odboru právních služeb MMH dne 8. února 2017.  
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o výsledku kontroly. 
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 
Zápis z kontroly č. 4/2017 byl řádně předložen.  

                                                                                                                                                               Úkol splněn. 
 
 

Záznam o výsledku kontroly č. 1/KPU/2017      usnesení č. 593/15ZM/2016                   Úkol splněn. 
Záznam o výsledku kontroly č. 2/KPU/2017      usnesení č. 2275/48RM/2016                 Úkol splněn. 
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4. Plán kontrolní činnosti na březen - duben 2017 

Veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb. – dodávka RTN 
Kontrolní skupina:    Ing. Karel Žák - vedoucí kontrolní skupiny 

Ing. Petr Špok 
                 Petr Wala 
 
Kontrola vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města, kontrola odvodů a penále za porušení 
rozpočtové kázně podlá zákona č. 250/2000 Sb. 
Kontrolní skupina:    Mgr. Dagmar Kotajná - vedoucí kontrolní skupiny 

Mgr. Gustav Dytko 
 

Evidence a vymáhání pohledávek města 
Kontrolní skupina:    Ing. Jiří Šebesta - vedoucí kontrolní skupiny 
                                           Ing. Eduard Heczko 
                  
Kontroly budou provedeny po předchozí domluvě (termín, podklady). 
 
Jelikož žádné další návrhy nebyly podány, proběhlo hlasování. 
 

Hlasování o schválení plánu kontrol: 
Výsledek hlasování:  7 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV bylo proti  
  0 členů KV ZMH se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 7 členů KV ZMH   

  
Usnesení bylo přijato. 

  
5. RŮZNÉ a závěr 

Jelikož nikdo z členů kontrolního výboru neměl žádné připomínky, schůze byla ukončena v 16,55 hod. 
 
Přijatá usnesení: 

Kontrolní výbor  
Zastupitelstva města Havířova  
 

schvaluje 
1. Program dnešní schůze Kontrolního výboru ZMH 
2. Plán kontrolní činnosti na březen-duben 2017, včetně pověření kontrolních skupin. 

 
 

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

dne 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 08.03.2017 
Zapsala: Petra Maňhalová, tajemnice KV ZMH 
 
 
 
………………………………………….. 
      Ing. Eduard HECZKO 
       předseda KV ZMH 


