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ZÁPIS 
ze 3. zasedání kontrolního výboru konaného dne 14. 3. 2023 

 
 
Přítomni: Jiří Jelínek, Ing. Miroslav Šustek, Ing. Aleš Suchánek, Libor Dobiáš 
Omluven: Roman Štencl 
Tajemnice:  Ing. Jitka Zatloukalová 
 
 
1. Zahájení 

Předseda zahájil 3. zasedání kontrolního výboru (dále jen KV) a přivítal jeho členy. Konstatoval, že 
kontrolní výbor  je usnášeníschopný (z 5 členů přítomni 4) a seznámil přítomné s programem 
jednání.  
 
Program jednání: 
1. Zahájení a schválení programu zasedání kontrolního výboru (dále jen KV) 
2. Zpráva z kontroly výběru místního poplatku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do 

vybraných míst a částí města – p. Šustek 
3. Různé 

 
Usnesení: 
Kontrolní výbor schvaluje program jednání.  
přítomno: 4 pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 
 

2. Zpráva z kontroly výběru místního poplatku za povolení vjezdu s motorovým 
vozidlem do vybraných míst a částí města 
Výběr místního poplatku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města 
se řídí Obecně závaznou vyhláškou Města Jeseník č. 6/2019 a dále Obecně závaznou vyhláškou 
Města Jeseník č. 1/2020. Na poplatcích za povolení vjezdu bylo vybráno za rok 2022 celkem  
17.560 Kč, přičemž bylo vydáno 368 vjezdových povolení dle čl. 7 Obecně závazné vyhlášky Města 
Jeseník č. 6/2019 bez výběru poplatku. Kontrolou nebyly shledány závady. 
 
Kontrolní výbor schvaluje Zprávu z kontroly výběru místního poplatku za povolení vjezdu 
s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí města a doporučuje ji předložit zastupitelstvu 
města na vědomí na jeho příštím zasedání. 
 
přítomni: 4 pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 
 

3. Různé 
Na příštím zasedání kontrolního výboru bude předložena Zpráva z kontroly webových stránek 
města z hlediska souladu s platnou legislativou – p. Suchánek, p. Dobiáš. 

 
 
Příští zasedání kontrolního výboru se bude konat dne 30. 5. 2023 v 15:30 hod. v budově IPOSu v 
zasedací místnosti v 5. patře. 
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Příloha: Zpráva z kontroly výběru místního poplatku za povolení vjezdu s motorovým vozidlem do 
vybraných míst a částí města 
 
 

 
      Jiří Jelínek 

  předseda kontrolního výboru 
 
 
Zpracovala dne  25. 1. 2023  

Ing. Jitka Zatloukalová – tajemnice kontrolního výboru 


