
Zápis
k 01. jednání Kontrolního výboru ZM Nového Města na Moravě

konaného dne 12.06.2019
Přítomni: viz prezenční listina

Bod 1.
Jednání zahájil předseda kontrolního výboru pan Ing. Pavel Štorek v 15:45 hodin.

Michal Šmarda, starosta  města přivítal členy kontrolního výboru a poděkoval jim za ochotu pracovat
pro město a sdělil,  že se předsedové kontrolního i  finančního výboru mohou účastnit  jako hosté
schůzí RM. 

Ing. Pavel Štorek ve spolupráci s tajemníkem Mgr. Hanychem 
- seznámili  členy kontrolního výboru se základními pravidly  obsaženými v  Jednacím řádu výborů
Zastupitelstva města Nového Města na Moravě.  Zároveň byli  členové kontrolního výboru poučení
zejm.  o  zachování  mlčenlivosti  o  všech  skutečnostech,  které  jim  budou  sděleny  během  jednání
kontrolního výboru nebo při výkonu kontroly (viz jednací řád), což stvrdili svým podpisem na záznamu
o seznámení se s jednacím řádem výborů ZM. Všichni členové kontrolního výboru obdrželi jednací
řád v písemné podobě.
- byli požádáni o vyplnění souhlasů se zpracováním os. Údajů

Dále Ing. Štorek přítomné informoval o  
-  tom, že bude, na základě požadavku vedení města z pozice předsedy výboru, sledována průběžně
i  docházku  členů  výborů  a  v  případě  dvou  navazujících  neúčastí   členů  výborů  bude  o  této
skutečnosti  informováno  zastupitelstvo  města  (např.  v  rámci  zprávy  o  své  činnosti  nebo  jiným
vhodným způsobem)
- tom, že členům výboru náleží za jejich činnost odměna ve výši 300,- Kč/měsíc
- návrhu programu jednání a požádal je o případné doplnění navržených bodů jednání. 

Kontrolní výbor schvaluje navržený program jednání
Program jednání: 

1. Zahájení, prezence a schválení programu jednání
2. Plán činnosti kontrolního výboru
3. Informace o činnosti kontrolního výboru za období 2014-2018
4. Různé 
5. Závěr

Hlasování: PRO:   6  PROTI:    NEHLASOVAL:   ZDRŽEL SE:     OMLUVEN:  1
- schváleno

Bod 3. 
Předseda kontrolního výboru předložit přítomným pro informaci zprávu o činnosti kontrolního výboru
za období 2014 – 2018.

Bod 2. 
Předseda  výboru  Ing.  Pavel  Štorek  předložil  k projednání  návrh  plánu  práce  Kontrolního  výboru
Zastupitelstva města Nového Města na Moravě. Viz příloha tohoto zápisu, s tím, že se bude výbor
scházet min. 4xročně. Členové kontrolního výboru tento návrh po doplnění platnosti plánu na období
2019-2022 schválili toto:
Kontrolní výbor schvaluje navržený plán činnosti kontrolního výboru na období 2019-2022
Hlasování: PRO:  6  PROTI: NEHLASOVAL:   ZDRŽEL SE:          OMLUVEN:  1
- schváleno

-  Ing.  Pavel  Štorek,  předseda  kontrolního  výboru  navrhl  jako  první  řešit  namátkovou  kontrolu
usnesení  Rady  města  a  Zastupitelstva  města  z  let  2017  a  2018  z  úřadem  do  dalšího  jednání
připraveného přehledu přijatých usnesení. 

- Vlastimil Lukeš, požádal o aktuální informace ohledně kamenolomu – zákl. Ústní informaci poskytl
Ing. Štorek



- Marek Kučera, požádal o aktuální informace o investiční akci "Vybudování odborných učeben a
modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě“– zákl. Ústní informaci poskytl Mgr.
Hanych 

Bod 4. 
V rámci bodu různé zazněly tyto jednotlivé podněty:
- Vlastimil Lukeš požádal o jednání s SÚS Kraje Vysočina o kvalitě provádění zimní údržby krajských
silnic, s tím, že navrhl toto: 
Kontrolní  výbor doporučuje starostovi/místostarostovi  města jednat  s Krajem Vysočina o způsobu
provádění zimní údržby komunikací ve vlastnictví Kraje Vysočina včetně vyjádření nespokojenosti s
provádění zimní údržby za období 2018/2019.
Hlasování: PRO:  6  PROTI: NEHLASOVAL:   ZDRŽEL SE:          OMLUVEN:  1
- schváleno

- Členové kontrolního výboru  souhlasili  se zasíláním veškerých podkladových materiálů  pro  svoji
činnost elektronickou formou (e-mailem). 

Bod 5.
Předseda kontrolního výboru Ing. Pavel Štorek po dohodě přítomných stanovil datum příštího jednání
na 04.09.2019 od 15:45 hodin a ukončil jednání v 16:48 hodin.

Zapsala Bc. Denisa Hallerová

Ing. Pavel Štorek v. r. 
předseda kontrolního výboru


