Co prověřoval a prověřuje kontrolní výbor aneb reakce na článek "Fámy a spekulace je třeba vyvrátit" - Na
Napsal uživatel David Odnoha
Pátek, 06 Prosinec 2013 22:28

Úvodem příspěvek v listopadovém Kosmonoském zpravodaji: Na základě interpelací
zastupitelů města byly zjištěny nedostatky v hospodaření městského úřadu s plněním
usnesení zastupitelstva a rady města. Na základě šetření a výsledků kontrolního výboru
vás budeme průběžně o těchto záležitostech informovat, neboť řada interpelací byla
iniciována právě občany města Kosmonosy, a je proto důležité, aby tyto záležitosti byly
dány do pořádku a nevznikaly tak fámy a nepodložené spekulace
.

Konec citace. Ti z vás, kdo nesledují jednání ZM a zveřejnění zápisy a usnesení pravidelně,
pravděpodobně netuší, oč jde. Nyní vám tedy - z pozice předsedy kontrolního výboru - ve
zkratce sdělím pár informací o aktuální činnosti výboru a proběhlých či připravovaných
kontrolách.

Kontrolní výbor ve složení Miroslav Suchý, Jaromír Fabián, Jiří Čapek, Marcela Krčmová a
David Odnoha plnil nejen svou zákonnou kontrolní povinnost, ale také plnil úkoly, které mu
přidělili zastupitelé - a ano, pravdou je, že mnohé z nich byly navrženy zastupitelem Eduardem
Masarčíkem (také předsedou redakční rady Kosmonoského zpravodaje) v rámci jeho
interpelací. Kromě kontroly zápisu do školky a školy, návrhu, který vznesl samotný kontrolní
výbor, a který zastupitelé neschválili, se kontrolní výbor zabýval následujícími úkoly:

- prověřením plnění vybraných usnesení ZM ve druhém pololetí roku 2012

- prověřením průběhu výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace na
přebudování služebního bytu v MŠ Kosmonosy na nízkokapacitní třídu

- prověřením výběrového řízení na nákup traktoru na sekání trávy do majetku města

- přezkoumáním důvodů a postupu při přidělení bytu tajemníkovi MÚ Kosmonosy
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- prověřením výběrového řízení na provozování plakátovacích ploch ve městě

Zprávy z provedených kontrol budou prezentovány již ve středu 11.12. večer na veřejném
jednání ZM, zastupitelé je již mají k dispozici.

Dále pak má kontrolní výbor rozpracovanou zprávu o narušení vzhledu obce, kontrolu
plnění usnesení rady města, a pak se také chystá prověřit provoz uvozidel, které má k
dispozici město Kosmonosy, opět na základě interpelace PharmDr. E.Masarčíka. Dalším
úkolem je také prověření průběhu výběrového řízení na zpracovatele změny č. 3 ÚP obce
Kosmonosy, což byl podnět samotného kontrolního výboru.

Ve středu uvidíme, zda zastupitelé ohodnotí některá zjištění kontrolního výboru jako závažná.
Netroufám si to odhadnout a ani nechci - kontrolní výbor svůj úkol splnil, další kroky jsou na
zastupitelích. Co přesně měl tedy autor článku v Kosmonoském zpravodaji na mysli se lze jen
domnívat.

David Odnoha

předseda KV

david.odnoha@seznam.cz
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