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ZÁPIS 
z 13. zasedání kontrolního výboru konaného dne 18. 10. 2021 

 
 
Přítomni: Jiří Jelínek, Ing. Miroslav Šustek, Martin Škoda 
Omluveni: Ing. Miroslav Güttner, Ing. Tomáš Hauzner 
Tajemnice:  Ing. Jitka Zatloukalová 
 
 
1. Zahájení 

Předseda zahájil 13. zasedání kontrolního výboru (dále jen KV) a přivítal jeho členy. Konstatoval, že 
kontrolní výbor  je usnášeníschopný (z 5 členů přítomni 3) a seznámil přítomné s programem 
jednání: 
 
Program :    
1. Zahájení a schválení programu zasedání kontrolního výboru 
2. Projednání kontrolních zpráv: 

-    Revize obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku za psy – p. Šustek, p. Güttner 
-    Doplnění zprávy z kontroly dotace na sociální bydlení na ul. Tylova č.p. 652/3 o přílohy 

3. Různé 
 
Usnesení: KV schvaluje program jednání. 
 
přítomni: 3 pro: 3  proti: 0  zdržel se: 0 
 

2. Projednání kontrolní zprávy: 
Revize obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku za psy 
Kontrolou bylo zjištěno, že v obecně závazné vyhlášce 4/2019 o místním poplatku za psy byla již 
odstraněna diskriminační sazba poplatku, která byla ustanovena v předchozí vyhlášce č. 8/2010 
v čl. 5, odst. 1, písm. b), c). Sazba poplatku byla původně stanovena ve výši 750 Kč v domech o 4 nebo 
5 bytech a 1.500 Kč v domech o více než 5 bytech. Nyní je sazba stanovena ve výši 1.500 Kč v domech 
o více než 3 bytech. Zpráva dále obsahuje informace ohledně výše vybraných poplatků za roky 2017 
– 2020, výši dluhu z místního poplatku za psy, který v roce 2020 činil 102.554 Kč, a dále tabulku 
nákladů Města Jeseník v oblasti péče o psy za roky 2016 – 2021. Kontrolou nebyly shledány závady. 
 
Usnesení: 
Kontrolní výbor schvaluje kontrolní zprávu Revize obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním 
poplatku za psy a doporučuje ji předložit zastupitelstvu města na vědomí na jeho příštím zasedání. 
 
přítomni: 3 pro: 3  proti: 0  zdržel se: 0 
 
Kontrola krácení dotace na sociální bydlení na ul. Tylova č.p. 652/3 

Kontrolní zpráva byla doplněna na základě požadavku zastupitele Mgr. Petra Procházky o 

následující přílohy: 

Příloha č. 1 – Specifická pravidla pro žadatele a příjemce 

Příloha č. 2 – e-mailová komunikace se zástupkní Centra pro regionální rozvoj 
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Příloha č. 3 – změna stanoviska Centra pro regionální rozvoj ohledně podmínky obsazenosti 
sociálních bytů 

 
Usnesení: 
Kontrolní výbor schvaluje doplněnou zprávu z kontroly krácení dotace na sociální bydlení na ul. 
Tylova č.p. 652/3 o přílohy a doporučuje ji předložit zastupitelstvu města na vědomí na jeho příštím 
zasedání. 
 
přítomni: 3 pro: 3  proti: 0  zdržel se: 0 

 
 
3. Různé  

Do bodu různé nebyl předložen žádný bod k projednání. 
 
 
Přílohy: 
 Revize obecně závazné vyhlášky č. 4/2019 o místním poplatku za psy 

 Zpráva z kontroly krácení dotace na sociální bydlení na ul. Tylova č.p. 652/3 včetně příloh 

 
       
Jiří Jelínek 

 předseda kontrolního výboru 
 

 
Zpracovala Ing. Jitka Zatloukalová dne 19. 10. 2021 
 


