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ZZááppiiss  čč..  0077//22001177  
ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 4. 9. 2017 
 
 
Datum konání:  04. 09. 2017 od 17,00 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 6 členů kontrolního výboru. 
KV ZMH byl usnášeníschopný. 
 
 
 
1. Schválení programu schůze 

Návrh programu: 
- schválení předloženého programu 
- kontrola Zápisu č. 06/2017 ze schůze KV ZMH 
- kontrola provedených úkolů 
- plán kontrolní činnosti na září-říjen 2017 
- různé a závěr 
 

K navrženému programu nebyly vzneseny žádné připomínky. 
 

Hlasování o schválení programu: 
Výsledek hlasování:  6 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV bylo proti  
  0 členů KV se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 6 členů KV ZMH   

 Program byl schválen. 

 
 
 

 

2. Kontrola Zápisu č. 06/2017 ze schůze KV ZMH  

 
Ing. Eduard Heczko vyzval členy kontrolního výboru k podání připomínek k Zápisu č. 06/2017             
ze schůze KV ZMH ze dne 5. 6. 2017. Nikdo z členů nepodal žádnou připomínku. 

 
 
 
3. Kontrola provedených úkolů 

 
Veřejné zakázky podle zák. č.134/2016 Sb. 

Kontrola byla provedena v příspěvkové organizaci Správa sportovních a rekreačních zařízení 
Havířov  ve dnech  25.8.2017 a 31.8.2017. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o výsledku kontroly. 
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 
Zápis z kontroly č. 15/2017 byl řádně předložen.  

                                                                                                                                                               Úkol splněn. 
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Vedení agendy valných hromad. 
 

Havířovská teplárenská společnost, a.s., Technické služby Havířov, a.s. 
Kontrola byla provedena na odboru právních služeb Magistrátu města Havířova ve dnech  
21.6.2017 a 28.6.2017. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o výsledku kontroly. 
Kontrolou byla zjištěna administrativní chyba, která neměla vliv na splnění termínu usnesení. 
Zápis z kontroly č. 14/2017 byl řádně předložen.  
                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
 
Městská realitní agentura, s.r.o.,ZÁMEK Havířov, s.r.o. 
Kontrolní skupina:  Ing. Petr Špok  - vedoucí pracovní skupiny 
              Petr Wala 
                                  Mgr. Michaela Horňáková 

 
                                                                                                                                                          Úkol trvá. 
 

 
 
4. Plán kontrolní činnosti na září - říjen 2017 

 
Vedení agendy komisí RMH. 
Kontrolní skupina:  Mgr. Dagmar Kotajná - vedoucí pracovní skupiny 
                                   Mgr. Gustav Dytko 
          
    
Vedení agendy ZMH a RMH podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
Kontrolní skupina:  Ing. Eduard Heczko - vedoucí pracovní skupiny 
        Ing. Karel Žák 
 
Usnesení č. 3380/67RMH/2017 – Výměna oken v obytných domech ve vlastnictví Statutárního města 
Havířov – III. Etapa – uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 40/MRA/2017 ze dne 26. 1. 2017. 
Provede: Ing. Karel Žák, Ing. Jiří Šebesta 
 
 
Kontroly budou provedeny po předchozí domluvě (termín, podklady). 
 
 
Jelikož žádné další návrhy nebyly podány, proběhlo hlasování. 
 

 
Hlasování o schválení plánu kontrol: 
Výsledek hlasování:  6 členů KV hlasovalo pro 
  0 členů KV bylo proti  
  0 členů KV ZMH se zdrželo hlasování 
Přítomno celkem: 6 členů KV ZMH   

  
Usnesení bylo přijato. 
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5. RŮZNÉ a závěr 

Tajemnice komise informovala členy o zprávě Ing. Holisze ohledně jeho dalšího působení 
v kontrolním výboru. 
Jelikož nikdo z členů kontrolního výboru neměl žádné připomínky, schůze byla ukončena v 17,30 hod. 
 
 
Přijatá usnesení: 

Kontrolní výbor  
Zastupitelstva města Havířova  
 

schvaluje 
1. Program dnešní schůze Kontrolního výboru ZMH 
2. Plán kontrolní činnosti na září-říjen 2017. 

 
 
 

Další schůze Kontrolního výboru se budou konat:  
 

Dne 2. 10., 6. 11. a 4. 12. 2017 v 17,00 hod.  
 

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

 
 
 
V Havířově dne 12. 9. 2017 
Zapsala: Petra Maňhalová, tajemnice KV ZMH 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………..….. 
      Ing. Eduard HECZKO, předseda KV ZMH 


