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ZÁPIS 
z 9. zasedání kontrolního výboru konaného dne 21. 10. 2020 

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

Předseda zahájil 9. 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 :    
1. Zahájení a schválení programu zasedání kontrolního výboru 
2. Projednání kontrolní zprávy: 

-    Kontrola plnění smluv, případně vymáhání sankcí, které ze smluv vyplývají 
3. Různé 

 
 
Usnesení: KV schvaluje program jednání. 
 
přítomni: 4 pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 
 

2. Projednání kontrolní zprávy: 
Kontrola plnění smluv, případně vymáhání sankcí, které ze smluv vyplývají  

Kontrolu provedl Jiří Jelínek a Martin škoda na oddělení majetku. Kontrola proběhla v měsících září 

a říjnu, byly zkontrolovány tři druhy smluv – byty, pozemky, stánky. Pohledávky se vymáhají 

standardní cestou, kdy se město snaží s dlužníky spojit (osobně, telefonicky, e-mailem) a domluvit 

se na úhradě dluhu, je jim nabídnut i splátkový kalendář. V případech, kdy dlužník nekomunikuje, 

nastává vymáhání soudní cestou. Každá dlužná částka se úročí dle platného zákona. Kontrolou 

nebyly shledány závady. 

 
Usnesení: 
Kontrolní výbor schvaluje zprávu z kontroly plnění smluv, případně vymáhání sankcí, které ze 
smluv vyplývají a doporučuje ji předložit zastupitelstvu města na vědomí na jeho příštím zasedání. 
 
přítomni: 4 pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 
 

3. Různé  
Bylo projednáno provedení kontroly systému vymáhání pohledávek (p. Güttner, p. Hauzner). 
V případě, že to epidemiologická situace dovolí, bude kontrola provedena do 25. 11.2020. 
Příští zasedání kontrolního výboru se bude konat dne 25. 11. 2020 v 16:30 hod. v budově IPOSu v 
zasedací místnosti v 5. patře, č. dveří 531A, v případě nepříznivého vývoje epidemiologické situace 
bude dojednán náhradní termín. 
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přítomni: 4 pro: 4  proti: 0  zdržel se: 0 
 
 
 
Příloha: 
 Zpráva z kontroly plnění smluv, případně vymáhání sankcí, které ze smluv vyplývají 

 
 
 
      Jiří Jelínek 

 předseda kontrolního výboru 
 

 

 

 
Zpracovala Ing. Jitka Zatloukalová dne 22. 10. 2020 
 


