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Zápis č.08/2017 

 

ZZááppiiss  čč..  0088//22001177  
ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 2. 10. 2017 
 
 
 
Datum konání:  02. 10. 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.  
Ing. Heczko upozornil na opakující se absenci člena KV ZMH Ing. Holisze, který se od 3. schůze KV 
ZMH  schůzí nezúčastnil. Ing. Heczko pověřil tajemnici KV ZMH, aby pana Ing. Holisze kontaktovala 
elektronickou poštou a požádala jej o zdůvodnění absence a návrhu řešení situace. 
 
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. 07/2017 ze schůze KV ZMH 
- kontrola provedených úkolů 
- plán kontrolní činnosti na říjen-listopad 2017 
- příprava plánu kontrolní činnosti KV ZMH na rok 2018 
- 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. 07/2017 ze schůze KV ZMH  

 
Ing. Eduard Heczko vyzval členy kontrolního výboru k podání připomínek k Zápisu č. 07/2017             
ze schůze KV ZMH ze dne 4. 9. 2017. Nikdo z členů nepodal žádnou připomínku. 
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3. Kontrola provedených úkolů 

 
Vedení agendy valných hromad - Městská realitní agentura, s.r.o., ZÁMEK Havířov, s.r.o. 
Kontrola byla provedena odboru právních služeb MMH  ve dnech 11., 13. a 14. 9. 2017. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o výsledku kontroly. 
Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 
Zápis z kontroly č. 16/2017 byl řádně předložen.  
                                                                                                                                                               Úkol splněn. 
 
 
Vedení agendy komisí RMH. 
Kontrola byla provedena na odboru kancelář primátora MMH dne 20. 9. 2017. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o výsledku kontroly. 
Kontrolou byly zjištěny drobné nedostatky v číslování zápisů z jednání komisí a také prezenční listiny. 
Agenda je vedena precizně a přehledně. 
Zápis z kontroly č. 17/2017 byl řádně předložen. 
Pracovní skupina doporučuje ke zvážení RMH účast člena v Komisi protidrogové a prevence 
kriminality pana Miroslava Polaka, který se nezúčastnil žádného jednání komise, a to bez řádné 
omluvy.  

                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
 
 

Vedení agendy ZMH a RMH podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
Kontrolní skupina:  Ing. Eduard Heczko - vedoucí pracovní skupiny 

        Ing. Karel Žák 
 
                                                                                                                                                          Úkol trvá. 
 
 

Usnesení č. 3380/67RMH/2017 
Kontrolní skupina:  Ing. Karel Žák - vedoucí pracovní skupiny 

        Ing. Jiří Šebesta 
 

                                                                                                                                                               Úkol trvá. 
 

 
 
4. Plán kontrolní činnosti na říjen - listopad 2017 

Nové kontroly nebyly stanoveny. 
 
 
 
5. Příprava plánu kontrolní činnosti KV ZMH na rok 2018                                                                                 

Předseda KV ZMH vyzval členy k předložení návrhů kontrolní činnosti KV ZMH na rok 2018 a to na 
příští schůzi KV ZMH, která se bude konat dne 6. 11. 2017. 
 
 
 
6. RŮZNÉ a závěr 

Na příští schůzi KV ZMH dne 6. 11. 2017 budou projednány termíny a časy schůzí na rok 2018. 
Předseda KV ZMH proto požádal členy o jejich zvážení. 
Jelikož nikdo z členů kontrolního výboru neměl žádné připomínky, schůze byla ukončena v 17,20 hod. 
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Přijatá usnesení: 
Kontrolní výbor  
Zastupitelstva města Havířova  
 

schvaluje 
1. Program dnešní schůze Kontrolního výboru ZMH 

 
 

 
 

Další schůze Kontrolního výboru se budou konat:  
 

dne 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 3. 10. 2017 
Zapsala: Petra Maňhalová, tajemnice KV ZMH 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………..….. 
      Ing. Eduard HECZKO, předseda KV ZMH 


