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Zpráva o činnosti Kontrolního výboru za rok 2017

Kontrolní výbor také v letošním roce pracoval ve složení: Bedřich
Chlupatý
Jan Skopal
Jan Šumbera
V průběhu roku se dva členové kontrolního výboru
zúčastňovali s vedením Úřadu pravidelných měsíčních porad jednání se zástupci Městské policie a PČR. .
Předseda kontrolního výboru se jako host zúčastňoval
jednání Rady MOb, s možností vyjadřovat se k jednotlivým
projednávaným bodům (bez hlasovacího práva).
Jednání Kontrolního výboru se v návaznosti na projednávané
problémy byli přítomni příslušní pracovníci ÚMOb Hrabová.
Dne 3.4.2017 se KV zabýval:
1. Projednáním e-mailu p. Petany „poplašná zpráva“ ve věci
výstavby parkoviště na Šídlovci, ze dne 20.3.2017
2. Projednání e-mailu p. Petany ze dne 22.3.2017- „zmatek a
nejednoznačnost ve spisové službě“
3. Seznámení členů KV s odpovědi p. R. Orkačovi na dotaz
„náplň a činnost Kontrolního výboru“
4. Různé – k provozu večerky na Šídlovci
- čištění komunikací na Šídlovci – nebyla
přeparkovaná auta
- zvýšení bezpečnost provozu – doplnění
vodorovného značení
- členové KV doporučují připravit realizaci
„jednosměrného
provozu“ na Šídlovci
Dne 24.5.2017 proběhlo jednání na „byťáku“ a projednány
byly:
- Technické otázky
- Závěr a návrhy KV k tech. otázkám
- Pohledávky a smlouvy
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- Závěry a doporučení KV
Dne 25.9.2017 bylo jednání k dopisu p. Karla Navrátila
„Odvolání proti usnesení Rady č.72/1630 ze dne 2.8.2017“,
ze dne 12.9.2017:
- Nesouhlas nájemníků s rozhodnutím Rady o nesnížení
nájmu
a žádají o sjednání nápravy:
- Odvodnění domu
- Mříže do sklepních oken
- Zateplení domu
- Opravu poškozeného chodníku
- Zateplení štítové zdi
- Požadavek na prořezání stromů
Byla provedena kontrola na místě za účasti p. Karla Navrátila
a pracovnice pí. Renáty Moskalové, zapsány zjištěné
nedostatky včetně návrhu dalšího postupu řešení.
Dne 7.11.2017 Proběhlo společné jednání Finančního a
Kontrolního výboru
ohledně upozornění p. Vladimíra Slavíka na nestandartní
způsob řešení
opravy poměrně jednoduchého a
nevýznamného propustku na ulici Ve Stromoví:
- Proč se v r.2008 a dalších létech neuskutečnila pravidelná
revizní prohlídka …
- Proč se pro rekonstrukci nepoužila technologie s využitím
prefabrikátu typu Beneš?
- Proč tuto zakázku soutěžily jen dvě firmy, . . . .
Dotazy byly společně projednány a objasněny za účasti
pracovníků ÚMOb.

V Hrabové dne 11.12. 2017
Chlupatý v.r.

Bedřich

