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ZZááppiiss  čč..  0099//22001177  
ze schůze Kontrolního výboru ZMH 

konané dne 6. 11. 2017 
 
 
 
Datum konání:  06. 11. 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 informoval o odpovědi Ing. Holisze na žádost o zdůvodnění jeho absence. 
 
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. 08/2017 ze schůze KV ZMH 
- kontrola provedených úkolů 
- plán kontrolní činnosti na listopad-prosinec 2017 
- termíny schůzí KV ZMH v roce 2018 
- návrh na plán 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. 08/2017 ze schůze KV ZMH  

 
Ing. Eduard Heczko vyzval členy kontrolního výboru k podání připomínek k Zápisu č. 08/2017             
ze schůze KV ZMH ze dne 2. 10. 2017. Nikdo z členů nepodal žádnou připomínku. 
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3. Kontrola provedených úkolů 

 
Vedení agendy ZMH a RMH podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
Kontrola byla provedena na odboru kancelář primátora MMH dne 19. 10. 2017. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o výsledku kontroly. 
Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.  Agenda je vedena přehledně a v pořádku. 
Zápis z kontroly č. 18/2017 byl řádně předložen. 
  

                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
 

Usnesení č. 3380/67RMH/2017. 
Kontrola byla provedena na MRA, s.r.o. dne 25. 10. 2017. 
Pracovní skupina informovala členy kontrolního výboru o výsledku kontroly. 
Kontrolou nebylo zjištěno pochybení. 
Zápis z kontroly č. 03/KPU/2017 byl řádně předložen. 
  

                                                                                                                                                         Úkol splněn. 
 
 

4. Plán kontrolní činnosti na listopad - prosinec 2017 

 
Plnění OZV č. 1/2017 o regulaci a provozování hazardních her 
Kontrolní skupina:  Ing. Eduard Heczko - vedoucí pracovní skupiny 
        Ing. Petr Špok 
 
 
 
5. Termíny schůzí KV ZMH v roce 2018                                                                                 

 
Předseda KV ZMH navrhl termíny schůzí KV ZMH pro období leden-říjen 2018 takto: 
8.1.2018, 5.2.2018, 5.3.2018, 9.4.2018, 9.5.2018, 4.6.2018, 3.9.2018, 1.10.2018, vždy v 16,30 hod. 
V případě zájmu členů KV ZMH je možno po dohodě svolat schůzi i mimo uvedené termíny. 

 
Hlasování o termínech schůzí KV ZMH pro období leden-říjen 2018: 

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 

 
 
 

 Termíny schůzí KV ZMH byly schváleny. 

 
 
6. Návrh na plán kontrolní činnosti KV ZMH na rok 2018                                                                                 

 
Po diskusi byl navržen plán kontrolní činnosti KV ZMH na rok 2018 dle přílohy tohoto zápisu. 
Na příští schůzi KV ZMH dne 4.12.2017 bude tento plán ještě projednán, po případných úpravách 
schválen KV ZMH a dále pak postoupen ke schválení  ZMH na jeho zasedání dne 18.12.2017. 
 
 
7. RŮZNÉ a závěr 

 
Jelikož nikdo z členů kontrolního výboru neměl žádné připomínky, schůze byla ukončena v 17,25 hod. 
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Přijatá usnesení: 
Kontrolní výbor  
Zastupitelstva města Havířova  
 

schvaluje 
1. Program dnešní schůze Kontrolního výboru ZMH 
2. Plán kontrolní činnosti na listopad-prosinec 2017 
3. Termíny schůzí KV ZMH pro období leden-říjen 2018. 

 
 

 
 

Další schůze Kontrolního výboru se bude konat:  
 

dne 4. 12. 2017 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 7. 11. 2017 
Zapsala: Petra Maňhalová, tajemnice KV ZMH 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………..….. 
      Ing. Eduard HECZKO, předseda KV ZMH 
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Příloha k Zápisu č.09/2017 ze schůze Kontrolního výboru ZMH konané dne 6.11.2017 
 
 
 
 
STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV            
Kontrolní výbor ZMH 

 
 

Plán kontrolní činnosti KV ZMH na rok 2018 
 

Č.  Seznam kontrol plánovaných na rok 2018 

01. KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ  RMH a ZMH                                                / ÚKOL STÁLÝ 

02. Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 

03. Vedení a plnění závěrů valných hromad 

04. Vyřizování petic na MMH podle zák. č. 85/1990 Sb. 

05. Veřejné zakázky podle zák. č.134/2016 Sb. – vybrané akce 

06. 
Vyúčtování poskytnutých dotací z rozpočtu města, kontrola odvodů a penále               
za porušení rozpočtové kázně podle zák. č. 250/2000 Sb. 

07. Hospodaření příspěvkových organizací města – vybrané akce 

08. Vyřizování interpelací občanů předložených na zasedáních ZMH 

09. Plnění vybraných OZV a nařízení města 

10. Evidence a řešení škodních případů na MMH 

11. Agenda BOZP příspěvkových organizací města 

 
 
Další kontroly budou prováděny operativně na základě pověření Zastupitelstvem města 
Havířova nebo dle další potřeby, případných námětů. 
 

 
 

 
Zapsáno v Havířově dne 7. listopadu 2017 
 


