Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Soběslavi č. 5
Datum konání:
Místo konání:

09. 11. 2021 v 16,00 hodin
zasedací místnost Městského úřadu v Soběslavi č.p. 1/I

Přítomni:
Předsedkyně kontrolního výboru:
Členové:
Omluveni:
Tajemnice kontrolního výboru:

Ing. Iveta Matějů
Václav Nedvěd
Mgr. Radek Fiala
František Dukát
Jaroslav Himpan
Andrea Jelínková

Program jednání:
1. Podnět od občana Zdeňka Kozlíčka týkající se počtu členů výboru pro
průmyslovou zónu
2. Podnět od občana Zdeňka Kozlíčka týkající se neformálního setkání členů ZM
s výborem pro průmyslovou zónu
3. Podnět od občana Zdeňka Kozlíčka týkající se vyřízení zaslaného podnětu radě
města
Pan Fiala nedoporučuje projednávat žádosti občana Zdeňka Kozlíčka z toho důvodu,
že kontrolní výbor není orgánem města, nýbrž orgánem zastupitelstva města.
Předkládat návrhy, vznášet dotazy, připomínky a podněty kontrolnímu výboru může
dle zákona o obcích pouze zastupitel města. Panu Kozlíčkovi doporučuje obrátit se
svými podněty na některého ze zastupitelů města. Tento zastupitel potom může
postoupit podnět kontrolnímu výboru města, který jej následně projedná a do 30 dnů
podá zastupiteli vyjádření.
Paní Matějů nesouhlasí s výše uvedeným názorem pana Fialy, protože jedním
z úkolů kontrolního výboru je i kontrola dodržování platných právních předpisů ze
strany orgánů města a zároveň je kontrolní výbor iniciativním orgánem.
Pan Fiala navrhuje hlasovat o tom, aby se nyní kontrolní výbor výše uvedenými
podněty pana Kozlíčka nezabýval.
Hlasování: pro - Fiala
proti - Matějů
a zdržel se hlasování - Nedvěd
S ohledem na výsledek hlasování a přednesené argumenty a fakt, že předsedkyně
získala vyjádření k výše uvedeným podnětům od ministerstva vnitra, navrhuje
předsedkyně tyto podněty projednat z pozice zastupitele města.
Ostatní členové souhlasí.

1. Dle vyjádření ministerstva vnitra je podmínka lichého počtu členů výboru určující
pro ZM při stanovení počtu členů výboru, nikoli pro možnost vykonávat svou činnost i
při poklesu počtu jeho členů na sudý počet. Dočasný pokles počtu členů na sudý
počet však další činnosti výboru nebrání. K usnesení, kterým ZM vyslovilo souhlas se
zřízením výboru pro rozvoj PZ Soběslav s tím, že výbor bude sedmičlenný a budou
v něm poměrným způsobem zastoupeny všechny volební strany, které jsou v ZM,
ministerstvo uvádí, že toto uvedené usnesení není plněno. Je tedy zcela na zvážení
ZM, zda na podmínce poměrného zastoupení všech volebních stran ve výboru bude
trvat i nadále, případně své rozhodnutí přehodnotí.
Kontrolní výbor se s výše uvedeným stanoviskem MV ČR ztotožňuje.
2. Členové zastupitelstva se mohou předem sejít i na tzv. pracovních poradách, např.
prodiskutování některých otázek, které budou později projednány a rozhodnuty přímo
na zasedání ZM, jelikož zákon o obcích takovou možnost vůbec neupravuje a tedy
konání neformálních porad ani nevylučuje.
Paní Matějů dále zdůraznila, že dle názoru MVČR nelze tyto porady však považovat
za zasedání ZM jako orgánu města a nemůže tedy na nich být konstituována vůle
ZM. Konání pracovních porad členů ZM by však nemělo být zneužíváno k obcházení
smyslu veřejnosti zasedání ZM, aby rozprava k jednotlivým bodům programu byla
uskutečňována mimo řádné zasedání ZM. S tímto názorem paní Matějů nesouhlasí
pan Fiala a pan Nedvěd.
3. Dle vyjádření MV ČR vyřizují návrhy, připomínky a podněty občana obce orgány
obce bezodkladně, nejdéle však do 60 dnů, jde-li o působnost zastupitelstva obce,
nejpozději do 90 dnů (§ 16 odst. 2 písm. g) zákona o obcích). Dle informací
tajemníka úřadu tento podnět nebyl vyřízen (součástí vyřízení je i informování
dotyčného občana obce o způsobu, jakým bylo jeho podání věcně posouzeno a
s jakými závěry).
Kontrolní výbor se domnívá, že podnět by měl být předložen v RM, a to na jejím
nejbližším jednání.
O závěrech z tohoto jednání KV bude informovat předsedkyně KV na nejbližším
zasedání ZM.
Datum příštího jednání KV bude stanoveno v následujícím období.
Datum vyhotovení: 10. 11. 2021
Zapsala: Andrea Jelínková

