Město Morkovice-Slížany, Náměstí 29, 768 33 Morkovice

Zápis č. 3 z kontrolního výboru města Morkovice-Slížany ze dne 17.8.2016

Přítomni: Petr Jablunka, Jaroslav Pajgr, Ing.Magda Kuchaříková, Mgr. Martin Langhans
Omluveni: Ilja Handlová,
Nepřítomni bez omluvy: 0
Program : 1/ Kontrola zápisů a usnesení rady města 2015/2016
2/ Výběr materiálů k dodatečné kontrole

Ad1/
Zápis z rady ze dne 9.12. 2015 – č. 2015-26-31
Uložen úkol radou - (dále jen 31/III/1) místostarostovi p. Jablunkovi
Rada města ukládá místostarostovi p. Jablunkovi zajistit od Ing. Vymazala odborné
stanovisko ke kvalitě provedení výměny oken a zateplení bytového domu č.p.703 na ulici
Kolaříkova.
Úkol doposud NESPLNĚN – stále trvá ?

Zápis usnesení z rady ze dne 30.12. 2015 – č. 2015-27-32
Rada města schvaluje bod.3 – Peněžitý dar ve výši 3x 20.000,-Kč na financování tří projektů
Aktivit mládeže v regionu v rámci projektu iniciativy mládeže ,,Posuň své hranice“.
Přílohou zápisu z rady je darovací smlouva s organizací Spektrum-Krajská rada dětí a
mládeže Zlínského kraje podepsaná starostou města již 15.12. 2015 a to na částku 60.000,-Kč!
Schválena smlouva byla až radou dne 30.12. 2015 a to jako peněžitý dar viz bod3 v částce
3x20.000,-Kč. ??
Rada města a starosta města porušili pravidla pro poskytování darů a dotací z prostředků
města, kde pravomoc rady je poskytnutí dotace pouze do částky 50.000,-Kč. Nad tuto částku
může schválit dar či dotaci pouze zastupitelstvo města.
Zápis z rady ze dne 27.4. 2016 – č. 2016-10-42

Bod programu jednání č.6. – Zápis č.11 ze zastupitelstva - řešení nebo čeho se diskuse
k tomuto bodu týkala nelze z daného zápisu vyčíst jelikož usnesení v žádné kapitole toto
neobsahuje.

Zápis z rady ze dne 20.7. 2016 – č. 2016-15-47
Program rady obsahuje 28. Bodů – v kontrole plnění usnesení je uveden bod.č.29 kde je
popsáno hlasování kdy jeden radní je proti návrhu a čtyři pro návrh s dodatkem : ,,Přijatá
usnesení byla schválena jednomyslně“.
Z uvedeného není vůbec jasné o co se jedná a zápis o hlasování tuto situaci jen podtrhuje.

Ad2/
Komise pověřuje předsedu vyžádat si pro příští zasedání ke kontrole veškeré materiály
týkající se demolice objektů bývalého komunálu včetně všech dodatků,stavebního deníku atd.

Komise pověřila šetřením Mgr. Langhanse ve věcech ohledně TS MS s.r.o.
Zápis z rady ze dne 20.7. 2016 – č. 2016-15-47
Bod 47/III/7 – Rada města ukladá starostovi požádat Mgr. Křičkovou o písemné stanovisko
k pracovně práv. vztahů za období 2013. + zpráva z šetření FÚ ohledně TS MS s.r.o. atd.

Zapsal : Petr Jablunka
předseda KV města Morkovice-Slížany

