
Město Jeseník 

Kontrolní výbor při zastupitelstvu města Jeseník 

 
ZÁPIS 

z 12. zasedání kontrolního výboru konaného dne 20.6.2017 
 
 
Přítomni: Ing. Milan Sedlák, Ing. Miroslav Šustek, Ing. Miroslav Güttner, Libor Dobiáš, 

Jarmila Josefíková 
Tajemnice:  Ing. Jitka Zatloukalová 
 
 

1. Zahájení 
Předseda zahájil 12. zasedání kontrolního výboru (dále jen KV) a přivítal jeho členy. 
Konstatoval, že kontrolní výbor  je usnášeníschopný (z 5 členů je přítomno 5) a seznámil 
přítomné s programem jednání. 
  
Program jednání: 
1. Zahájení a schválení programu kontrolního výboru (dále jen KV) 
2. Kontrolní činnost: 

- Kontrola výběrových řízení ve vztahu ke Směrnici rady města č. 3/2016 –  
J. Josefíková, M. Güttner 

3. Různé 
4. Závěr 
 
Usnesení: 
Kontrolní výbor schvaluje program jednání.  
přítomno: 5 pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 
 

2. Kontrolní činnost 
Kontrola výběrových řízení ve vztahu ke Směrnici rady města č. 1/2015 
J. Josefíková a M. Güttner seznámili přítomné s výsledkem kontroly, jejímž předmětem bylo 
dodržení podmínek daných směrnicí rady města č. 1/2015 při nákupu osobního automobilu 
Škoda Superb. Kontrolou nebylo shledáno žádné pochybení. 

 
Usnesení: 
Kontrolní výbor bere na vědomí zprávu z kontroly výběrových řízení a doporučuje její 
předložení Zastupitelstvu města. 
přítomno: 5 pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 

 
3. Různé 

3.1. Zpráva o činnosti kontrolního výboru za 1. pololetí 2017 
Předseda Ing. M. Sedlák seznámil členy s obsahem Zprávy o činnosti kontrolní výboru 
za 1. pololetí roku 2017, která byla předložena Radě města  na jejím 102. zasedání dne 
13.6.2017. Členové 

 

3.2. Schválení plánu práce na 2. pololetí 2017 
Předseda KV vyzval všechny členy k diskusi na téma „kontrolní činnost pro 2. pololetí 
roku 2017“. Poté přítomní členové schválili plán na 2. pololetí, ve kterém budou 
provedeny dvě kontroly – Kontrola vyřizování žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb. a 
Kontrola údržby zeleně. 



 
Usnesení: 
Kontrolní výbor schvaluje plán kontrolní činnosti na 2. pololetí roku 2017 a navrhuje předložit 
tento plán Zastupitelstvu města ke schválení na jeho 18. zasedání dne 21.9.2017. 
přítomno: 5 pro: 5  proti: 0  zdržel se: 0 
 

 
 
 
 

Příští zasedání Kontrolního výboru se bude konat dne 26..9.2017 v 16:00 hod. na radnici,  
1. poschodí, kancelář tajemníka (dveře č. 525). 
 
 

Ing. Milan Sedlák 
  předseda Kontrolního výboru 

 
 
Přílohy: 

- Zápis z kontroly výběrových řízení ve vztahu ke Směrnici rady města č. 1/2015 
- Zpráva o činnosti kontrolního výboru za 1. pololetí 2017 
- Plán kontrolní činnosti na 2. pololetí roku 2017 

 
 
Zpracovala dne  21.6.2017: 
Ing. Jitka Zatloukalová – tajemnice Kontrolního výboru 


