ZÁPIS
z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Úvaly č. 5/2013 které se konalo v pondělí
2.9.2013 od 17.00 hodin na MěÚ Úvaly

Přítomni:

Ing. Ladislav Morávek, Ing. Václava Baumanová, Bc. Dagmar Weissgärber,
Bc. Kateřina Škorpilová Vlasová,

Omluveni:

Ing. Oldřich Dostalík, Ing. Ivan Černý, p. Josef Polák,

viz. prezenční listina v příloze

Program:

1.
2.
3.
4.

Úvod
Kontrola plnění usnesení
Projednání kontrolních zpráv
Různé,závěr

Ověřovatel zápisu:
Zapisovatel:

Ing. Ladislav Morávek
pí. Hamouzová

1) Úvod
Jednání zahájil Ing. Morávek, který přivítal přítomné a seznámil je z dnešním programem jednání.

2) Kontrola plnění usnesení
Usnesení KV 3/13 - splněno, bude předloženo na VZZM 26.9.2013
(kontrolní zpráva- kontrola plnění usnesení rady za rok 2012 - pí. Škorpilová Vlasová, pí. Weissgärber)
Usnesení KV 6/13 – splněno, bude předloženo na VZZM 26.9.2013
(kontrolní zpráva - kontrola vyřizování podnětů, návrhů a připomínek, podaných zastupiteli a občany
na jednání zastupitelstva – pí. Škorpilová Vlasová)
Usnesení KV 8/13 – trvá, termín 10/2013
(kontrolní zpráva - kontrola formálního postupu při pronájmu nebytových prostor: město – nájemce,
pronajímatel – město, Ing. Baumanová, pí. Weissgärber)
Usnesení KV 10/13 – splněno, bude předloženo na VZZM 26.9.2013
(kontrolní zpráva – kontrola plnění usnesení zastupitelstva, vyplývajících ze zpráv kontrolního výboru
za toto volební období, Ing. Morávek)
Usnesení KV 11/13 – trvá, termín 10/2013
(kontrolní zpráva – kontrola dodržování smluv IT, p. Polák)
Usnesení KV 12/13 trvá, termín 10/2013
(kontrolní zpráva – kontrola investiční akce „Rekonstrukce komunikace v Kožíškově ulici“ po stránce
formální i finanční, Ing. Černý, p. Polák)

3) Projednání kontrolních zpráv
Jednotliví členové KV předložili kontrolní zprávy, které zpracovali a seznámili přítomné s jejich obsahem. Po jejich projednání byla přijata tato usnesení:
Usnesení KV 18/13
Kontrolní výbor schvaluje kontrolní zprávu dle usnesení KV- 3/13 - Kontrola plnění usnesení
rady za rok 2012 (příloha č. 1).
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení KV 19/13
Kontrolní výbor schvaluje kontrolní zprávu dle usnesení KV- 6/13 – Kontrola vyřizování podnětů návrhů a připomínek podaných zastupiteli a občany na jednání zastupitelstva za rok 2012
(příloha č. 2).
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Členové kontrolního výboru požadují na příští jednání předložit informaci o stavu problematiky SBD
Vesna, zvláště o tom jak jsou členové SBD informováni o postupu řešení.
Usnesení KV 20/13
Kontrolní výbor schvaluje kontrolní zprávu dle usnesení KV- 10/13 – Kontrola plnění usnesení
zastupitelstva, vyplývajících ze zpráv kontrolního výboru za toto volební období (příloha č. 3).
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

4) Různé, Závěr
Příští jednání KV se bude konat v pondělí 14.10.2013 od 18 hodin v zasedací místnosti v 1. patře.
V 18.40 hodin Ing. MOrávek poděkoval přítomným za účast a jednání KV ukončil.
V Úvalech dne 2.9.2013
Zapsala: Jitka Hamouzová

……………………………
ověřovatel Ing. Ladislav Morávek
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Zpráva o provedení kontroly
dle usnesení KV 3/13
Kontrola plnění usnesení Rady města
Kontrola provedena: V průběhu měsíce 7 - 8/2013
Kontrolou pověřen: Bc. Kateřina Škorpilová Vlasová, Bc. Dagmar Weisgärber
Kontrolu provedl: Bc. Kateřina Škorpilová Vlasová, Bc. Dagmar Weisgärber
Kontrola byla provedena podle přehledné tabulky o plnění usnesení Rady města za rok 2012
vyplněné všemi odbory Městského úřadu a vedením města.

Rada města projednala v roce 2012 celkem 454 návrhů na usnesení. Z tohoto počtu nebylo
odsouhlaseno 13 návrhů, 6 usnesení bylo následně revokováno. Z jednání Rady města bylo
staženo 10 bodů jednání.
Usnesení, která nebyla splněna (trvají):
- R- 015/012 - ukládá vedoucímu odboru správy majetku města zajistit zpracování provozního
řádu dešťové kanalizace (trvá)
- R- 070/012 - pověřuje JUDr. Ing. Petra Petržílka, Ph.D. a p. Štěpánovského přípravou
koncepce odpadového hospodářství města Úvaly (trvá)
- R- 071/012 - ukládá vedoucímu odboru životního prostředí a územního plánu zaevidovat
trasy pěšin uvedené v příloze koncepce podle zákona o ochraně přírody a krajiny, zajistit
postupné geodetické vytýčení pěšin v terénu v kontextu s tempem zajišťování prostředků na
výsadbu alejí; pro alej Úvalských dětí a Alej prvňáčků budou pozemky vytýčeny již v roce
2012, souhlasí se spoluprací s Klubem historie přírody Úval a okolí ve věci organizace
zapojení veřejnosti do akcí: a. „Alej úvalských dětí“, b. „Alej prvňáčků“, c. Soutěž o
nejhezčí květinovou výzdobu „Rozkvetlé ulice“, ukládá odboru životního prostředí a
územního plánu a odboru správy majetku města poskytnout součinnost s technickým
zabezpečením akcí (trvá - pěšiny jsou zaevidovány, jednotlivé body se průběžně plní,
součinnost OŽP a OSMM je průběžně zajišťována)
- R- 083/012 - ukládá vedoucímu odboru správy majetku zpracovat další částí pasportu
majetku města (trvá - pasport komunikací a chodníků je zpracován, nutná aktualizace,
bude nárokováno do rozpočtu města na rok 2014).
- R – 167/012 – ukládá starostovi města připravit zadávací dokumentaci pro výběrová řízení
na: odstranění a svoz směsného komunálního odpadu, odstranění a svoz separovaného
komunálního odpadu (bude předložen návrh na revokaci)
- R - 169/012 - vedoucímu odboru životního prostředí a územního plánování zorganizovat
jednání se společností ASA o možné optimalizaci stávající smlouvy.( trvá - již proběhla
dvě kola jednání, zatím není definitivní shoda, nová jednání podzim 2013)
- R-199/012 - ukládá odboru životního prostředí a územního plánu zahájení a projednání
správního procesu zrušení stavební uzávěry v lokalitě ''Dobročovická'' na pozemcích parc. č.
3660/1 a 3660/20 k. ú. Úvaly, ukládá projednání předložené zastavovací studie ve výboru
pro výstavbu a v zastupitelstvu města (trvá - odesláno dotčeným orgánům, projednání
bylo pozastaveno, bude dokončeno až po předložení nové dopracované studie)
- R-213/012 - souhlasí s provedením revizí elektrických domovních rozvodů v těchto
objektech: č.p.:18, 75, 105, 181, 95, 203, 276, 918, 1095, 1096, 1446, 1347, 7, 525, 1260,
328, 1570, 372, 1282, 1144, 897, ukládá vedoucímu odboru správy majetku města zajistit
provedení revizí elektrických domovních rozvodů (trvá – postupně se realizuje)
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- R-220/012 - vyhlašuje výběrové řízení malého rozsahu veřejnou zakázku na dodavatele
stavby na akci: „Stavební úpravy budovy „C“ Základní školy v Úvalech, Úvaly, náměstí
Arnošta z Pardubic č. p. 8 k.ú. Úvaly u Prahy, parc. č. 3“, předpokládaná hodnota zakázky 2
953 090 Kč bez DPH, vyhlašuje výběrové řízení malého rozsahu na nákup služeb na akci:
„Technický dozor investora a koordinátor BOZP - Stavební úpravy budovy „C“ Základní
školy v Úvalech, Úvaly, náměstí Arnošta z Pardubic č. p. 8 k.ú. Úvaly u Prahy, parc. č. 3“,
předpokládaná hodnota zakázky cca 100 000 Kč bez DPH, vyhlašuje výběrové řízení
malého rozsahu na nákup služeb na akci: „Vybavení interiéru - Stavební úpravy budovy „C“
Základní školy v Úvalech, Úvaly, náměstí Arnošta z Pardubic č. p. 8 k.ú. Úvaly u Prahy,
parc. č. 3“, předpokládaná hodnota zakázky cca 500 000 Kč bez DPH, pověřuje Ing. Bredu
kontrolou zadávacích dokumentací(trvá - prozatím pozastaveno, výběrové řízení bude
vyhlášeno do konce roku 2013, stavební práce budou prováděny v roce 2014 v době
letních prázdnin)
- R-242/012 - doporučuje zastupitelstvu města Úvaly schválit zveřejnění záměru prodeje části
pozemku KN p.č. 2936, o výměře 42m2 v k.ú. Úvaly u Prahy (ČEZ žádost stáhlo - bude
provedena revokace v termínu 09/2013 )
- R-265/012 - bere na vědomí zprávu odboru investic o aktuální situaci na akci Stavební
úpravy budovy C základní školy v Úvalech – šatny a Oznámení o řešení změn v projektu:
Rozšíření kapacity ZŠ Úvaly zaslané ROP Střední Čechy dne 13. 7.2012, ukládá vedoucí
odboru správního iniciovat schůzku projednání s ředitelem školy, aby ve spolupráci s
projektantem stavby A.LT arch. Tittelbach a odborem investic, prověřit možnost provádění
stavební akce: Stavební úpravy budovy C základní školy v Úvalech – šatny v zimním
období 2012/2013 se zajištěním provizorních šaten žáků ZŠ v prostorách tříd bývalé
speciální školy, doplnění plánu organizace výstavby s ohledem na provoz školy a šaten
zajistí A.LT v.o.s. arch. Tittelbach, ukládá odboru investic na základě výsledků jednání ROP
Střední Čechy, ředitele školy a A.LT v.o.s. zahájit výběrové řízení na dodavatele stavby
(trvá - výběrové řízení bude vyhlášeno do konce roku 2013, stavební práce budou
prováděny přes letní prázdniny 2014)
- R-273/012 - ukládá Ing. Bredovi zahájit jednání s firmou A.LT Architekti v.o.s. o inovaci
studie vzniku kulturní haly (revokace bude předložena na RM dne 11.9.2013)
- R – 311/012 - doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o bezúplatný převod
níže uvedených pozemků a jejich převzetí do majetku města, jedná se o níže uvedené
pozemky: parc. č. 3777/1, parc. č. 3791, parc. č. 3825/4, parc. č. 3845/1, parc. č. 3845/5,
parc. č. 3664/17, parc.č. 3664/14, parc. č. 3664/15, parc. č. 3984/5, parc. č. 3984/13, parc.
č. 3984/16 (žádost podána – trvá)
- R – 324/012 - doporučuje zastupitelstvu města souhlasit s odkupem pozemků parc. č. 3504,
3507 k. ú. Úvaly u Prahy za cenu 258 601,-Kč za podmínek předchozího výmazu zástavního
práva dotčených pozemků (trvá bude předloženo na ZM dne 26.9.2013)
- R – 348/012 - souhlasí s pokračováním prací na Studii transformace brownfieldu Cukrovar
Úvaly v duchu předloženého řešení a funkčního využití se zapracováním připomínek
Výboru pro výstavbu – důsledné řešení dopravy v klidu, otázka parkování a řešení dešťové
kanalizace, ukládá starostovi zajistit přípravu smlouvy o spolupráci s firmou Headhand
architekti, s.r.o., ukládá Ing. Bredovi rozšíření studie MŠ školek o územní rezervu na části
pozemku 369/1. ( trvá - studie MŠ Cukrovar projednána ve výboru pro výstavbu dne
25.3.2013, na studii transformace brownfieldu se stále pracuje)
- R – 387/012 - schvaluje uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace , týkající se
akce „Rekonstrukce objektu č.p. 65 nabízející volnočasové aktivity“ (bude předložen
návrh na revokaci)
- R – 417/012 - považuje uskutečnění investiční akce s pracovním názvem „vodovodní
přivaděč - obchvat Jiren“ za investiční prioritu města Úvaly, souhlasí se zásadami
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uvedenými v návrhu „Smluvní dohody členů Svazku obci Úvalsko o spoluúčasti při
výstavbě vodovodního řadu“, ukládá starostovi města ve spolupráci s obcemi sdruženými
ve Svazku obcí Úvalsko dopracovat znění Smluvní dohody a projednat ji s právníkem
města, dále jednat s vlastníkem pozemků (lesních cest) p.č. 1695 (o celkové výměře 4348
m²) a p.č. 1679 (o celkové výměře 2207 m2) o snížení ceny za výkup těchto pozemků
maximálně za 300,- Kč/m² a případně jednat o splátkovém kalendáři, ve spolupráci s
vlastníky lesních cest p.č. 1695 a 1679 zpracovat návrh kupní smlouvy a nechat jej posoudit
právníkem města, v termínu do 31. 1. 2013 předložit radě města návrh této kupní smlouvy,
popřípadě dalších materiálů souvisejících s územním řízením na tuto investici, v případě
neúspěšného jednání ukládá JUDr. Ing. Petržílkovi zahájit kroky k vyvlastňovacím řízení dle
zákona (věcné břemeno) (trvá).
- R – 450/012 - souhlasí s podpisem Dodatku č.1 k Rámcové partnerské smlouvě a Region
Pošembeří o.p.s., Hradešín 73, 282 01 Český Brod, IČ 27863492, pověřuje starostu města
podpisem Dodatku č.1 (trvá)

Celkový závěr:
1) Z velkého množství kladně přijatých usnesení rady města, tj. 454 usnesení, bylo jen 18
nesplněno.
2) Většina z nesplněných usnesení jsou dlouhodobé úkoly, které trvají.
Návrh na usnesení zastupitelstva:
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí kontrolní zprávu dle usnesení KV- 3/13 - Kontrola
plnění usnesení rady za rok 2012.
Datum: 2.9.2013
Zpracoval: Bc. Kateřina Škorpilová Vlasová
Bc. Dagmar Weisgärber

Podpis: ………………………………..
Podpis: ……………………………….

Schváleno na jednání KV dne 2.9.2013
Vyjádření a podpisy příslušných pracovníků MěÚ Úvaly:

MUDr. Šťastný – bez připomínek
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Zpráva o provedení kontroly
dle Usnesení KV 6/13
Kontrola vyřizování návrhů, připomínek a podnětů podaných zastupiteli nebo
občany na VZZM
Rok 2009
08/2009
- Ing. Morávek – problematika SBD VESNA – zřízena pracovní skupina, podána žádost o změnu
podmínek dotace, žádost zamítnuta, vyřizuje MUDr. Šťastný, causa předána JUDr. Hofmanovi,
podán návrh na vklad do KN (oddělení pozemků od objektu), poté bude moci dojít k rozdělení
objektu na bytové jednotky – trvá

Rok 2010
05/2010
- Ing. Jankovský – veřejné osvětlení a inženýrské sítě na Slovanech – veřejné osvětlení i
komunikace převzaty - splněno
ROK 2011
všechny podněty splněny
ROK 2012
V roce 2012 bylo na 10 zasedáních zastupitelstva předneseno 13 podnětů občanů a 44 podnětů
zastupitelů.
Závěr kontroly:
Kontrolou bylo zjištěno, že podněty občanů a zastupitelů jsou průběžně vyřizovány, jsou vedeny
v tabulkách, které jsou přílohou této kontrolní zprávy.
Návrh na usnesení zastupitelstva:
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí kontrolní zprávu dle usnesení KV- 6/13 - Kontrola
vyřizování návrhů, připomínek a podnětů podaných zastupiteli nebo občany na VZZM

Zpracoval:

Bc. Kateřina Škorpilová Vlasová, člen KV

Datum: 2.9.2013

Vyjádření a podpisy příslušných pracovníků MěÚ Úvaly:
MUDr. Šťastný – bez připomínek
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Podněty občanů 2012
Pořadové
číslo
podnětu

VZZM ze dne
/číslo

01/012

01/2012,
9.2.2012

02/012

01/2012,
9.2.2012

03/012

Jméno,
příjmení
občana
Ing. Vosecký

Podnět občana

Vyřizuje
pracovník

Způsob vyřízení podnětu

Ing. Vosecký požádal o zveřejnění v
Životě Úval transparentně oficiálně
platné kritéria pro výběr rekonstrukcí
ulic.

Ing. Breda

V případě schválení Zásad pro
rekonstrukci ulic mimo pořadí
zveřejníme znovu i kritéria pro velkou
rekonstrukci ulic a seznam vybraných
ulic.

Ing.
Trávníčková

Ing. Trávníčková požádala pana
starostu o prošetření celého případu,
kdy je občanovi zastupitelem sdělena
nepravdivá informace.

starosta

Splněno. Pí Trávníčkové odpovězeno
5.3.2012, č.j. MEUV 2387/012

03/2012,
29.3. 2012

p. Foglar

p. Foglar vznesl dotaz na frekvenci
svozu tříděného odpadu v ulici U
Hájovny. Navrhl, aby nádoby byly na
tříděný odpad umístěny na jiném
místě.

Prokůpek

Splněno. Kontejnery přemístěny v rámci
ulice U Hájovny do volného prostoru
blíže lesu

04/012

03/2012,
29.3. 2012

p. Urban

p. Urban upozornil na ,,vyboulenou“
pí.
vozovku v ulici Husova u EKO stojanu. Richterová,
starosta

04/012

04/2012, 3.5.
2012

p. Hrubý

p. Prokůpek apeloval na bezpečné
umístění z hlediska požárního
kontejnerů na tříděný odpad, které je
cca. 6,7 metrů

05/012

04/2012, 3.5.
2012

Ing. Hrubý

Ing. Hrubý požádal upravit ne
pí Šimáňová
webových stránkách města strategický
plán města

06/012

06/2012,
21.6. 2012

pí Vítová

pí Vítová vznesla podnět k ponechání
,,provizorní zastávky“ a požádal o
prověření možnosti u společnosti
ROPID o posílení linky č. 344 i v
sobotu a v neděli.

pí
Reicheltová

Splněno: Krajský úřad Středočeského
kraje dne 25. 9. 2012 č. j. 10421/2012
definitivně zamítl provizorní zastávku

08/012

06/2012,
21.6. 2012

Ing. Misárek

Ing. Misárek, vznesl dotaz co vlastně
bude s kanalizací Na Ztraceném Korci
a kdo se bude věnovat situací ohledně
kanalizace a vypouštění splašků

p. Prokůpek

Splněno. Odbor ŽP vyzval všechny
vlastníky nemovitostí Na Ztraceném
korci a části ulice Horova k předložení
dokladů o likvidaci splaškových vod a
vyplnění místopřísežného prohlášení o
připojení na dešťovou kanalizaci. Po
vyhodnocení bude případně dále
pokračovat zjišťování viníka vypouštění
splaškových vod.
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p. Prokůpek

Splněno. Pí Reicheltová odpověděla, že
již odešel e-mail dne 11.4. na KSÚS
Starosta bere na vědomí a bude řešeno.
Odpověď KSÚS: rekonstrukce vozovky
z prostředků určených ne běžnou
údržbu provádět nelze
Splněno. Bylo prověřeno umístění
stanovišť kontejnerů z hlediska přípojek
plynu (kiosků) z důvodu
bezpečnostních. RWE se odvolalo na
všeobecný předpis pro nízkotlaké
přípojky, který stanovuje minimální
vzdálenost 1 m. Kontejnery na
jednotlivých stanovištích tuto minimální
vzdálenost splňují (pokud s nimi občané
bezdůvodně nemanipulují)
Splněno. Na webových stránkách
upraveno.
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09/012

09/2012,
8.11.2012

občan

Podnět občana na zachování lesů p. Prokůpek
okolo Úval – JUDr. Petržílek doporučil
připravit
materiál,
kde
by
zastupitelstvo
vyzvalo
příslušná
ministerstva ve věci zachování lesní
plochy v okolí Úval na pozemcích,
které patří do správy Lesů ČR, aby se
lesy v okolí města staly lesy se
zvláštním určením (p. Prokůpek).

Od 1.1.2012 pro LHC Újezd nad Lesy,
kam patří i lesy v okolí Úval
obhospodařované LČR s.p., platí nový
LHP až do 31.12.2021. Většina lesů
tohoto LHP je zařazena jako lesy
zvláštního určení a hospodaření v nich
je v souladu s pravidly hospodaření
v této kategorii.

010/012

09/2012,
8.11.2012

p. Chomát

Podnět - p. Chomát (ulice Hálkova) p. Jungwirth
prověřit
možnosti
vybudování
veřejného osvětlení v ulici Hálkova (p.
Jungwirth).

Splněno dopisem ze dne: 5.12.2012. VO
v Hálkově ul. je plánováno v roce 20142015, viz. harmonogram

011/012

010/2012,
13.12.2012

Ing.
Trávníčková

Podnět - Ing. Trávníčková požádala starosta
starostu o důkladné prošetření celé
záležitosti ohledně toho, jak Ing.
Breda získal e-mail určený redakční
radě. Závěr žádá sdělit elektronicky,
který bude poté prezentovat na
některém jednání zastupitelstva a
bude požadovat uveřejnění (starosta).

Splněno, odpovězeno písemně dne
11.1.2013 č.j. MEUV 472/2013

012/012

010/2012,
13.12.2012

Ing.
Trávníčková

Podnět – Ing. Trávníčková opětovně
požádala, zda by nebylo možné
zveřejňovat podkladové materiály na
jednání zastupitelstva včetně všech
příloh (pí Tesařová). Prověřit
možnosti zveřejňování.

pí Tesařová

Splněno, bylo prověřeno , zveřejňovat
lze (respektování osobních údajů), ale
není povinné, nutný souhlas zastupitelů.
Je objednán program na evidenci
usnesení atd.

013/012

010/2012,
13.12.2012

Ing.
Trávníčková

Podnět – pí Kouklová požádala o
pí
zveřejnění svého příspěvku,
Reicheltová
týkajícího se problematiky
rekonstrukce ulice Kožíškova jako
přílohu zápisu č. 8. Ing. Breda
odpověděl, že již několikrát bylo na
dotazy odpovězeno a vysvětleno. Ing.
Breda odpověděl, že vše bude
opětovně prošetřeno a písemně
odpovězeno (pí Reicheltová).

Dne 7.1.2013 č.j. 13861/2013 byla
odeslána výzva k doplnění podnětu, aby
podnět byl evidován jako podnět
(adresa, rodné číslo, plnou moc za
ostatní obyvatelé), nebyla reakce. Dne
10.4.2013 byla obdržena stížnost pana
Ing. Jelínka – 26.4.2013 odpovězeno
dopisem č.j. 3796/2013

3/9

Kontrolní výbor zastupitelstva města Úvaly
Podněty zastupitelů 2012
Pořadové
číslo
podnětu

VZZM ze dne
/číslo

Jméno,
Příjmení, titul
zastupitele

01/012

01/2012,
9.2.2012

02/012

Podnět zastupitele

Vyřizuje
pracovník

Způsob vyřízení podnětu

Mgr. Mahdal . Mgr. Mahdal požádal o zveřejňování
tabulky plnění usnesení zastupitelstva
města na webu města.

pí. Tesařová

Splněno. Tabulky plnění usnesení
uveřejňovány jako příloha zápisu.

02/2012,
1.3.2012

JUDr.
Petržílek,

JUDr. Petržílek souhlasil s informací
Ing. Černého ohledně vyhlášky
místního koeficientu daně z
nemovitosti, znamená to, že platnost
případné změny koeficientu musí být k
1.10. a navrhl, aby případná změna
byla schválena co nejdříve. K tomuto
rozhodnutí jsou třeba relevantní
informace, aby bylo jasné jaké jsou
výnosy z této daně za rok 2013 podle
jednotlivých koeficientů.

starosta

Splněno. Zajištění vyčíslení výnosů daně
z nemovitosti pro rok 2013, vyhláška
vydána 3.5.2012

03/012

03/2012,
29.3.2012

Ing. Váňová

Ing. Váňová požádala o zasílání
zápisů z jednání rady města emailem
a také program jednání rady města.

pí Tesařová

Splněno. Zápisy zasílány všem
zastupitelům na email a na web města.

04/011

03/2012,
29.3.2012

Ing. Černý

Ing. Černý požádal o prověření zdali
bude vybudován chodník u ,,Fabráku“
.

pí
Reicheltová

05/012

03/2012,
29.3.2012

Ing. Váňová

Ing. Váňová vznesla požadavek
Bc. Jungwirth
obyvatel lokality ,,V Setých“ na
zpomalení jízdy v křižovatce u
Večerky. Obyvatelé požadují realizovat
bezpečnostní dopravní opatření,
udržovat zrcadlo ve funkčním stavu.

Splněno. Zpracovaný projekt na
akci,,Revitalizace rybníku Fabrák
nepočítá s dovybudováním chodníku od
mostu ke křižovatce s ul. U Kaberny.
Požadavek na zřízení chodníku byl
zaslán Ing. Vrzákovi s tím, aby byla
dokreslena trasa budoucího chodníku a
bylo prověřeno umístění. Vystavena
objednávka na stavbu chodníku,
realizace do konce r. 2012
Splněno – OSMM – zrcadla jsou
udržována v celém městě. Řešení
v okolí křižovatky je dále koncipováno
s OID a SÚS. Pro zvýšení rozhledových
poměrů VPS odstranila náletové dřeviny
a bude se zde realizovat přechod.

06/012

03/2012,
29.3. 2012

Ing. Váňová

Ing. Váňová požádala o vyčištění
zpevněných ploch v ulici Purkyňova a
v lokalitě ,, V Setých“.

Bc. Jungwirth, Splněno. Pí Tesařová odpověděla, že
pí Tesařová
VPS již zahájila úklid ve městě,
postupně dojde i na tuto lokalitu.

07/012

03/2012,
29.3. 2012

Ing. Váňová

Ing. Váňová upozornila na velmi
špatný stav propadlé částí v ulici
Purkyňova

pí
Reicheltová
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Splněno – realizace asfaltového
povrchu dne 18.4.2013, Po výstavbě
splaškové kanalizace v ul. Purkyňova byl
uveden povrch komunikace do
původního stavu. Propadlé místo před
mostem v Purkyňově ulici bylo firmou
OHLŽS opraveno – vyříznuto, dosypáno,
zhutněno. Povrch prozatím není
zaasfaltován z důvodu, že podkladní
vrstvy si stále sedají. Po konečné úpravě
povrchu provede TDI kontrolu.Oprava
není stále dokončena a to z důvodu,
že to nedovolily klimatické podmínky,
provizorně je zasypáno a zhutněno,
v jarních měsících 2013 bude
proveden konečný povrch - asfalt

Kontrolní výbor zastupitelstva města Úvaly
08/012

04/2012, 3.5.
2012

Ing. Milerová

Ing. Milerová upozornila na usnesení
č.047/2009. Domnívá se, že toto
usnesení je splněno, č. 092/2009 –
usnesení nebylo přijato, tudíž by
nemělo být uvedeno v ,,trvá“, dále
požádala o prověření usnesení č.
033/2009 – zda bylo revokováno.

pí Šimáňová,
pí Tesařová

Splněno. Z-047/09 opraveno, předáno
do splněných usnesení, Z-033/09
revokováno 9.2.2012 usnesením Z016/012.

09/012

04/2012, 3.5.
2012

Mgr. Borecký

Mgr. Borecký uvedl, že finanční výbor
dospěl k závěru, že by měl dostávat
průběžně od ekonomického odboru
informace o čerpání rozpočtu a
jednotlivých rozpočtových položek.

pí Hájková

Splněno. Finanční výbor informace
průběžně dostává

10/012

04/2012, 3.5.
2012

Mgr. Mahdal

Mgr. Mahdal . požádal, aby byl pozván
na další jednání zastupitelstva
zástupce místního oddělení Policie
ČR.

pí.Tesařová

Splněno. Zástupce místního oddělení
Policie ČR přítomen 21.6.2012 na VZZM

11/012

04/2012, 3.5.
2012

Mgr. Mahdal

Mgr. Mahdal požádal o prověření
doplnění chybějící tabulky s názvem
ulice Slezská.

pí
Reicheltová

Splněno. Tabulka doplněna.

12/012

06/2012,
21.6. 2012

p. Kolařík

p. Kolařík vznesl dotaz – připomínku k p. Prokůpek
zápisu z jednání rady města Úvaly ze
den 16.5.2012 ohledně problematiky k
výběrovému řízení na zhotovitele na
akci ,,obnova veřejné zeleně“. Požádal
o vysvětlení z jakého důvodu došlo již
k výběru zhotovitele

Splněno. Pan Kolařík navštívil odbor ŽP
a nahlédl do dokumentů k tomuto řízení.
Současně došlo k vysvětlení, že výběr
byl učiněn bez jeho přítomnosti (v daný
termín byl mimo republiku a zastoupil jej
při výběru pan Jungwirth)

13/012

06/2012,
21.6. 2012

p. Pokorný

• Podnět – Dr. Pokorný požádal o to
pí Šimánová
,aby byly zastupitelům souběžně
předkládány s tabulkou plnění
usnesení zastupitelstva i plnění
podnětů zastupitelů a občanů.
Starosta bere na vědomí a pí
Tesařová odpověděla, že podněty jsou
evidovány a kontrolní výbor pravidelně
kontroluje jejich plnění (pí Šimáňová).

Splněno. Tabulka plnění podnětů bude
předána vždy na jednání zastupitelstva
všem zastupitelům.

14/012

06/2012,
21.6. 2012

Mgr. Mahdal

Mgr. Mahdal doporučil předkládat
detailnější zprávy o hospodaření
příspěvkových organizací zřízených
městem.

pí Hájková

Splněno. Předloženo při projednávání
hospodaření příspěvkových organizací
na jednání ZM dne 20.6.2013.

15/012

06/2012,
21.6. 2012

Ing. Váňová

Ing. Váňová uvedla, že by bylo vhodné pí Hájková
provádět k závěrečnému hodnocení a
rozdělení hospodářské výsledku
předkládat závěry z kontrol a
zastupitele informovat.

Splněno. Bude předloženo na ZM dne
20.6.2013.

16/012

06/2012,
21.6. 2012

Ing. Váňová

• Podnět - Ing. Váňová uvedla, že
usnesení Z – č. 064/010 je vedeno
jako nesplněné, mělo by být splněno a
dále usnesení Z – č. 0149/011 je
vedeno jako nesplněno, ale mělo by
být splněno (pí Šimáňová).

Splněno. Opraveno.
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17/012

06/2012,
21.6. 2012

Mgr. Mahdal . Mgr. Mahdal DiS. požádal o
digitalizování ročníků Života Úval od
roku 2011 směrem dolů.

Dr. Pokorný

Trvá z důvodu nedostatku finančních
prostředků

18/012

06/2012,
21.6. 2012

Ing. Váňová

Ing. Váňová doporučila jednat na
Středočeském kraji o zanechání
,,provizorní“ autobusové zastávky
Úvaly, rozcestí Horoušánky a aby se
připravovala projektová dokumentace
k legalizace ,,provizorní“ zastávky

pí
Reicheltová

Pí Reicheltová doplnila, že tuto
,,provizorní“ zastávku zřizoval
Středočeský kraj a to v rámci
rekonstrukce mostu přes II/101.
Z důvodu současné finanční situace
města nebylo přistoupeno k jednání,
nejsou peníze na projekt a na realizaci

19/012

06/2012,
21.6. 2012

Ing. Váňová

Ing. Váňová dále uvedla, že je nutné
zahájit s odborem životního prostředí
okamžité šetření situace ohledně
vytékání splašků do Výmoly a poté
provést nápravu.

p. Prokůpek

20/012

06/2012,
21.6. 2012

Ing. Váňová

pí
Hamouzová

21/012

06/2012,
21.6. 2012

Ing. Váňová

Ing. Váňová požádala, aby byly ještě
jednou zveřejněny informace pro
obyvatele o povinnosti zřízení
kanalizační přípojky a to v Životě Úval
a na webu města
Ing. Váňová upozornila na rozkol
informací na webu města ohledně
podmínek připojení a podmínky
schválení projektové dokumentace na
kanalizační přípojky a souhlas
společnosti VaK Mladá Boleslav.
Požádala o aktualizaci informací ve
spolupráci se společností Vak

Splněno, Byly učiněny kroky ke zjištění
viníka. Majitelé nemovitostí v ulici Na
Ztraceném korci a části ulice Horova,
byli vyzváni k doložení dokladů o
způsobu likvidace splaškových vod a
podpisu místopřísežného prohlášení o
možném připojení na dešťovou
kanalizaci. Po vyhodnocení budou
učiněny případné další kroky ke zjištění
viníka.
Splněno. Informace zveřejněna v Životě
Úval č. 10/2012.

22/012

06/2012,
21.6. 2012

23/012

pí
Reicheltová

Splněno, proběhla kontrola na webu.
Zásady pro provádění kanalizačních
přípojek byly zveřejněny a dále postup o
doplnění smlouvy o odvádění odpadních
vod s provozovatelem.

Ing. Váňová

Ing. Váňová upozornila na to, že již
pí
dva měsíce má před domem
Reicheltová
rozkopané přípojky na plyn. V
současné době jsou již zalité vodou,
tudíž požádala, aby město apelovalo
na firmu, která realizuje výstavbu plynu
v ulici Otokara Březiny na urychlené
dokončená výstavby přípojek na plyn

Splněno. Odpovězeno písemně dne
2.7.2012, Zásady pro provádění
kanalizačních přípojek, byly zveřejněny
na webu města v podkapitole Splašková
kanalizace.

07/2012,
19.7.2012

Ing. Váňová

• Podnět – Ing. Váňová požádala o
dodatečně zaslání všem zastupitelům
všech příloh k Smlouvě o vzájemné
spolupráci při koordinaci výstavby
vodovodu a Smlouvu o smlouvě
budoucí kupní mezi Městem Úvaly,
Hostín Development s.r.o. a Úvaly
Development s.r.o. (pí Šimáňová).

pí Šimáňová

Splněno, rozesláno

24/012

07/2012,
19.7.2012

p. Linhart

• Podnět - P. Linhart požádal o
prověření zdali je správné dopravní
značení na Pražské ulici směrem na
Prahu v souvislosti s rekonstrukcí
II/101 (pí Reicheltová).

pí
Reicheltová

Splněno.

25/012

07/2012,
19.7.2012

p.
Štěpánovský

• Podnět - p. Štěpánovský požádal o
kontrolu dopravního označení v ulici
Wolkerova (pí Reicheltová)

pí
Reicheltová

Splněno. Prověřeno prohlídkou ulice, DZ
jsou v pořádku.
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26/012

08/2012,
20.9.2012

p. Kolařík

• Podnět – p. Kolařík vznesl dotaz
pí
Reicheltová
ohledně výměny stávajícího
vodovodního přivaděče lokality V
Setých. Jedná se o 142 metrů a dopad
na rozpočet je 1.689.615.42,- Kč, z
jakého důvodu je tento projekt, tak
nákladný. Požaduje veškerou
dokumentaci na tuto výměnu 142
metrů vodovodního řadu (pí
Reicheltová). Ing. Váňová požádala o
předložení informace všem
zastupitelům.

Splněno-podklady byly předány p
Kolaříkovi a zpracován materiál, který
byl odeslán všem zastupitelům

27/012

08/2012,
20.9.2012

Ing. Váňová

• Podnět – Ing. Váňová požádala, aby
vedení města informovalo zastupitele
o všech radách města a přílohou
zápisu z jednání zastupitelstva byla
vždy zpráva o činnosti rady města a
vedení města. Na důkaz svých slov
uvádí, že dotaz pana Kolaříka se týká
rady města před obdobím prázdnin a
starosta informoval o činnosti poslední
rady (do 21.9.2012) a ne o všech
radách o kterých nebyla podána
informace při mimořádných
zasedáních zastupitelstva.

pí Tesařová

Splněno. Zpráva o činnosti rady města je
zasílána všem zastupitelům a je přílohou
zápisů z VZZM.

28/012

08/2012,
20.9.2012

p. Kolařík

• Podnět - P. Kolařík vznesl dotaz o
jakou výši dotace se bude žádat na
akci ,,Parková úprava čp. 18“.

JUDr.
Petržílek

Splněno. JUDr. Petržílek odpověděl, že
se jedná o dotaci ve výši 3.185.144,- Kč
včetně DPH .

29/012

08/2012,
20.9.2012

Ing. Váňová

• Podnět – Ing. Váňová požádala o
prošetření, zdali společnost ASA
provádí pravidelný úklid okolo nádob
na tříděný odpad a pravidelné mytí
nádob, jak obsahuje smlouva (p.
Prokůpek).

p. Prokůpek

30/012

08/2012,
20.9.2012

zastupitelé

• Podnět – zastupitelé uložili pro další
jednání zastupitelstva k podkladům
podobné problematiky blíže
specifikovat pozemky a jako přílohu
přikládat mapy (Bc. Jungwirth).

p. Jungwirth

Splněno. Společnost ASA má povinnost
udržovat pořádek na stanovištích
tříděných odpadů v den svozu, ale týká
se to jen odpadů, které jsou předmětem
třídění, ale ne odpadů komunálních,
které tam vůbec nepatří. Pravidelné mytí
na základě tohoto podnětu bylo na
základě tohoto podnětu zadáno.
Splněno, mapy v příloze předkládány

31/012

08/2012,
20.9.2012

p. Kolařík

09/02012,8.1
1.2012

Ing. Váňová

• Podnět – urgence p. Kolařík –
p. Jungwirth
požádal vedoucího odboru správy
majetku města o opravení mostku v
ulici Horova. Pí Tesařová doplnila, že
tento úkol již je zadán z porady vedení
odboru správy majetku města (Bc.
Jungwirth).
Podnět – Ing. Váňová požádala
p. Jungwirth
zpracovat rozbor nákladů v období,
kdy nebyl využit objekt Smetanova 203
včetně nákladů na havárie (p.
Jungwirth).

Splněno. Opraveno. Doplnění od pí.
Bednarčíkové: v průběhu červnových
povodní 2013 došlo k porušení mostu a
komunikace přes mostek, škody jsou
hlášeny na Středočeském kraji, je
zhotoven odborný posudek a cenová
nabídka na projekt na opravu
Splněno. Předloženo na ZM 13.12.2012

09/02012,8,1
1,2012

p. Kolařík

Podnět – p. Kolařík požádal o pí Tesařová
předložení rozpoložkovaného přehledu
celkových nákladů na pečovatelskou
službu (pí Tesařová).

Splněno. Rozpočet na rok 2013 již bude
rozpoložkován

32/012

33/012
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34/012

09/02012,8,1
1,2012

Ing. Váňová

Podnět - Ing. Váňová navrhla, aby
položkový rozpočet k výměně
stávajícího přivaděče lokality V Setých
posoudila - zkontrolovala nezávislá
firma. Starosta bere na vědomí a
posudek nechá zpracovat (pí
Reicheltová).

35/012

09/2012,
8.11.2012

Ing. Váňová

Podnět – ing. Váňová doporučila o Ing. Breda
detailnější vysvětlení v zásadách o
možnostech příspěvku. Ing. Breda
odpověděl, že v prosincovém Životě
Úval bude informativní článek o
rekonstrukcí ulic mimo pořadí.

Splněno. Článek zveřejněn v ŽÚ
12/2012

36/012

09/2012,
8.11.2012

Ing. Váňová

Podnět - Ing. Černý doporučil pí
prověřit, za jakých podmínek lze Reichletová
pozemek parc.č. 369/2 a části
pozemku 369/1, katastrální území
Úvaly u Prahy připojit přímo na
kolínskou silnici (zvýší se tím cena
tohoto pozemku) a zvážit zda územní
rezerva, která je u sousedícího
pozemku na mateřskou školu je
dostatečná (pí Reichletová, Ing.
Breda).

Trvá-v rámci předloženého materiálu pro
VZZM- Studie-Rozšíření kapacity MŠ
v Úvalech – lokality cukrovar

37/012

09/2012,8.11. Mgr. Mahdal
2012

Podnět – nesvětelný přechod pí
v Bulharské ulici, přes státní silnici Reicheltová
I/12, prověřit zda by u tohoto
přechodu mohl být upraven okraj
komunikace
do
stavu
před
výkopem (nyní štěrk, dříve asfalt).
Při
průjezdu
aut
nebezpečí
odlétávajících
kusů
štěrku
z vozovky,
prověřit investici (pí
Reicheltová).

Splněno – požadavek na úpravu
komunikace před přechodem byl předán
zhotoviteli stavby vodovodu (IMOS
s.r.o.), který nápravu provede –
provedeno, zkontrolována dne
17.7.2013

38/012

09/2012,
8.11.2012

Mgr. Mahdal

Podnět – prověřit stav nesvítící p. Jungwirth
lampy v ulici UL0018 u kruhového
objezdu
v České
ulici
(p.
Jungwirth).

Splněno. Opraveno. Vždy se zavolá na
havárie a potom provedou opravu,
nemusí se žádat písemnou formou.

39/012

09/2012,
8.11.2012

Mgr. Mahdal

Podnět – v souvislosti s objížďkou pí
ve Škvorecké ulici odstranit značky, Reicheltová
jde i o směrovky k provozovnám
(ne pouze dopravní značky) (pí
Reicheltová).

Splněno - Kontrola proběhla

40/012

010/2012
13.12.2012

Dr. Pokorný

Podnět – Dr. Pokorný doporučil,
aby město mělo svého lesního
správce městských lesů (p.
Prokůpek).

Splněno. Prokonzultováno s Dr.
Pokorným. Pan Prokůpek vykonává pro
město Úvaly funkci odborného lesního
hospodáře na základě licence a
současně v rámci pracovní náplně na
odboru ŽPÚR zajišťuje fyzické
provedení prací v obecních lesích.
Spojením těchto dvou činností naplňuje
činnost lesního správce.
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pí
Reicheltová

p. Prokůpek

Splněno, posudek byl vypracován a
předložen do VZZM 13.12.2012 –
Usnesení č. Z-0153/012
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41/012

010/2012,
13.12.2012

Dr. Pokorný

Podnět - Dr. Pokorný – vznesl
Pí
dotaz kolik je dlužníků, výše dlužné Hamouzová
částky a jak městský úřad bude
řešit vymahatelnost dluhů, zdali
probíhá kontrola, že všichni občané
mají svou popelnici. Dr. Pokornému
bude odpovězeno písemně (pí
Hamouzová).

Splněno, předloženo na VZZM
14.2.2013

42/012

010/2012,
13.12.2012

p.
Štěpánovský

Podnět – p. Štěpánovský upozornil p. Prokůpek
na poničený kontejner na tříděný
odpad v ulici Grégrova- Vrchlického
(p. Prokůpek).

Splněno, kontejner vyměněn

43/012

010/2012,
13.12.2012

Ing. Černý

Podnět – Ing. Černý požádal o
pí Hájková
přípravu přehledu o čerpání peněz,
získaných z daně z nemovitosti na
příštím jednání VZZM (pí Hájková).

Splněno, předáno na VZZM 14.2.2013

44/012

010/2012,
13.12.2012

Ing. Váňová

Podnět – Ing. Váňová vznesla pí
reklamaci k podnětu. U podnětu je Reicheltová
uvedeno, že je splněno, ale oprava
Purkyňovy ulice ve vazbě na
výstavbu splaškové komunikace,
není
stále
dokončena.
Pí
Reicheltová odpověděla, že bude
opravu reklamovat u firmy, která
zde tuto ulici opravovala (pí
Reicheltová).

Splněno – asfaltový povrch proveden
a zkontrolován dne 18.4.2013
Současný stav (počasí) nedovoluje
opravu povrchu komunikace ul.
Purkyňova. Dle domluvy TDI a
zhotovitele bude konečný povrch
proveden v jarních měsících 2013 –
prozatím jsou výtluky zasypány a
zhutněny.
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Zpráva o provedení kontroly
Kontrola dle usnesení KV 10-13 Kontrola plnění usnesení zastupitelstva,
vyplývajících ze zpráv kontrolního výboru za toto volební období

Usnesení č. Z – 015/011 ze dne 24.2.2011
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá starostovi zajistit zveřejňování všech platných smluv,
které má město uzavřeny na www.stránkách města (jak smluv již uzavřených, tak i nově
uzavíraných), včetně jejich dodatků.
plněno, smlouvy zveřejňovány
Usnesení č. Z – 016/011 ze dne 24.2.2011
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá starostovi zajistit využití členů komisí a výborů z řad
občanů při všech výběrových řízeních vypisovaných městem jako členy výběrových komisí.
plněno
Usnesení č. Z – 0110/011 ze dne 16.6.2011
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá starostovi zajistit plnění doporučení kontrolního výboru,
vyplývající z kontrolní zprávy dle usnesení KV-1/11 - Kontrola plnění usnesení rady města
za rok 2010, kterou zastupitelstvo vzalo na vědomí dne 28. 4. 2011 usnesením č. Z-074/011.
Doporučení z této kontrolní zprávy:
JUDr. Petržílek:
Usnesení č.037 – PD rekonstrukce Škvorecká až II/101
Doporučení KV: projednat možnost úhrady z prostředků kraje v případě, že investice nebude
v blízké době realizována /investice do cizího majetku/ tj. přenechat tuto PD kraji za úplatu –
splněno, smlouva s KÚ Stč. kraje schválena usnesením Z -077/011 28.4.2011
M. Černý
Usnesení č.92 – EKO stojan na nám. A. z Pardubic
Doporučení KV: vypsat nové poptávkové řízení na tyto služby z důvodu, že provozovatel
ponechal pouze stojan, kde spotřebu el. energie cca 20tis./rok hradí město
smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou, je možno vypovědět, úkol trvá
Usnesení č.48a – výměna cisterny hasičského vozidla
Doporučení KV: s ohledem na stáří vozidla zvážit jeho odprodej tak, jak bylo navrhováno
Ing. Váňovou při nákupu nového auta (viz. usnesení zastupitelstva Z-04/2008)
splněno odprodejem vozu obci Vyšehořovice
Usnesení č.226 – problémy s opravou střechy na zdravotním středisku
Doporučení KV: v dodatku nájemní smlouvy na zdr. Středisko zahrnout v budoucnu
průběžnou údržbu celého objektu tak, jak bylo požadováno zastupitelstvem a realizovat novou
pojistnou smlouvu s ohledem na zhodnocení objektu.
splněno
I.Reicheltová
Usnesení č.7 – přechod E12+ č.83 posun značky obce
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Doporučení KV: opětovně vznést na příslušné orgány požadavek na posun označení začátku a
konce obce, včetně žádosti o zřízení vyznačeného přechodu do oblasti Králičina, již v roce
2007-2008 požadovali občané vyřešení bezpečného příchodu do oblasti Králičiny, nyní v ul.
Osadní žije již 7 trvale hlášených občanů a je zde 6 chat s evidenčním číslem ( do ulice není
možno odbočit bez přestupku). Vzhledem k tomu, že se jedná o bezpečnost našich občanů,
doporučujeme, aby jednání bylo svoláno v místě inkriminovaného přechodu za účasti vedení
města.
splněno, jednání svoláno, žádost podána , nesouhlas Policie ČR
Usnesení č.267 – stojan pro omezení vjezdu soukr. vozidel před ZŠ (instalace 16.11.2010)
Doporučení KV: ve spolupráci s ZŠ stanovit přesná pravidla pro užívání a kontrolovat jejich
dodržování, v současné době je stojan mimo provoz. –
splněno, nainstalována závora
J.Tesařová
Usnesení č. 102 + 278 – organizační řád + informace o vnitřních směrnicích
Doporučení KV: soubor připravovaných směrnic doplnit o tyto směrnice:
a) směrnice pro předávání agend při odchodu pracovníka (viz. usnesení ZM č.82/07)
b) směrnice pro přiznávání mimořádných odměn (viz. judikatura Kraj. Soudu
v Ostravě k zákonu o obcích § 102 odst. 2)
splněno, bod a) zapracován do OŘ, bod b) vydána směrnice 10/2011 – Vnitřní platový
předpis
J.Hájková
Usnesení č. 223 + 254 – spolupráce s Ing. Stembergem
Doporučení KV: plnění těchto usnesení vést v evidenci podrobněji, tj. smlouva podepsána, ale
nerealizována
splněno
Usnesení č. Z – 047/012 ze dne 29.3.2013
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí zprávu o provedení kontroly dle usnesení KV- 6/10 – Kontrola
formálního postupu při přidělování a čerpání příspěvků sportovním a zájmovým
organizacím včetně kontroly podkladových materiálů-žádostí (příloha č. 18),
II. ukládá radě města důsledně požadovat plnění kritérií.
splněno, přidělování příspěvků zájmovým organizacím předmětem každoroční kontroly
KV
Usnesení č. Z – 049/012 ze dne 29.3.2012
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí zprávu o provedení kontroly dle usnesení KV- 4/10 – Kontrola
vyřizování stížností (příloha č. 20),
II. bere na vědomí informaci, že v roce 2010 byla vydána vnitřní směrnice 1/2010, o
postupu při vyřizování stížností, podnětů a petic občanů ,
III. ukládá starostovi města aby i nadále zajistil dodržování dohledu na vyřizováním,
stížností, ostatních podání, podnětů a peticí a podání ombudsmana v souladu
s platnými právními předpisy,
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IV.

ukládá starostovi města aby přijal nezbytná opatření k nápravě pokud některé stížnosti,
ostatní podání, podněty a petice a podání ombudsmana nejsou vyřízeny v zákonné
lhůtě
splněno, kontrola vyřizování stížností předmětem každoroční kontroly KV
Usnesení č. Z – 0119/012 ze dne 20.9.2012
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí zprávu o provedení kontroly dle usnesení KV- 10/12 – Kontrola
formálního postupu při přidělování bytů (příloha č. 19),
II. ukládá Radě města dodržovat při přidělování bytů schválené postupy. Při odlišném
rozhodnutí řádně uvést důvody pro toto rozhodnutí do zápisu z jednání rady města.
plněno
Usnesení č. Z – 0121/012 ze dne 20.9.2012
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí zprávu o provedení kontroly dle usnesení KV- 11/12 – Kontrola
formálního postupu při zadávání veřejných zakázek (příloha č. 21),
II. ukládá starostovi zajistit při zadávání veřejných zakázek důsledné dodržování postupů
daných zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění,
III. ukládá starostovi zajistit zlepšení archivace veškerých materiálů související
s jednotlivými výběrovými řízeními při zadávání veřejných zakázek města,
IV. ukládá radě ustanovit skupinu nezávislých odborníků, z jejichž řad by byli jmenování
členové komisí pro vyhodnocení jednotlivých zakázek.
plněno, členové jmenováni viz. usnesení R-108/2013

Usnesení č. Z – 025/013 ze dne 14.2.2013
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí kontrolní zprávu dle usnesení KV- 5/12 - Kontrola plnění usnesení rady
za rok 2011
II. ukládá starostovi zajistit, aby při změnách plnění usnesení rady, vyvolaných novou
situací, novými podmínkami, projednat opět v radě města příslušný bod a přijmout nové
usnesení.
plněno
Návrh na usnesení zastupitelstva:
Zastupitelstvo města Úvaly:
I. bere na vědomí kontrolní zprávu dle usnesení KV- 10/13 - Kontrola plnění usnesení
zastupitelstva, vyplývajících ze zpráv KV za toto volební období
II. ukládá starostovi prověřit provoz stojanu na EKO vodu na nám. Arnošta z Pardubic (viz.
usnesení R-093/010)
Datum: 2.9.2013
Zpracoval: Ing. Morávek

Podpis: …………………………………..

Schváleno na jednání KV dne 2.9.2013
Vyjádření a podpisy příslušných pracovníků MěÚ Úvaly:
MUDr. Jan Šťastný – bez připomínek
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