Zápis z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Soběslavi č. 1
Datum konání:
Místo konání:

18. 1. 2021 v 16:00 hodin
kontrolní oddělení - interní audit MěÚ Soběslav

Přítomni:
Předsedkyně kontrolního výboru:
Členové:

Omluven:

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

Tajemnice kontrolního výboru:

Květoslava Štaubrová

Program jednání:
1.

1. Projednání žádosti od Mgr. Petra Lintnera

Kontrolní výbor obdržel žádost od Mgr. Petra Lintnera ve věci:

1) vyhodnocení významu přijatého usnesení ZM 11/075/2020 ve znění: „Zastupitelstvo
města zásadně nesouhlasí s výstavbou čistě skladových prostor v průmyslové zóně“ a
návrh na jeho případné zrušení
2) posouzení, zda jednání občana Ing. Martina Kákony na posledním zasedání ZM dne
16. 12. 2020 bylo v souladu s jednacím řádem ZM.
ad 1)
Kontrolní výbor souhlasí s tím, že zmíněné usnesení teoreticky dává možnost investorovi
vybudovat např. 99 % skladových prostor a 1 % výrobních prostor a vyhovět tak usnesení.
Dále se členové KV shodli, že usnesení ZM 11/075/2020 by mělo být zrušeno pouze
v případě přijetí jiného upřesňujícího usnesení. Jeho zrušení bez náhrady KV nedoporučuje.
Konkrétní návrh znění nového usnesení však nespadá do kompetence Kontrolního výboru.
Zrušení stávajícího usnesení a přijetí nového by mělo být projednáno až po prezentaci
zástupců investora na následujícím zasedání Zastupitelstva města.
Návrh usnesení:
Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu města zrušení usnesení ZM 11/075/2020 pouze
v případě jeho nahrazení jiným upřesňujícím usnesením.
Hlasování: Pro: 4; Zdržel se: 0; Proti: 0
Návrh byl přijat
ad 2)
Dle platného jednacího řádu Zastupitelstva města, článek 11, platí:
11.1 Nikdo nesmí rušit průběh jednání ZM, předsedající může rušitele jednání vykázat ze
zasedací síně.

11.2 Nemluví-li řečník k věci nebo překročí-li stanovený časový limit, může mu předsedající
odejmout slovo.
V případě, že vystupující má podezření na možné porušení jednacího řádu ZM (např.
přerušení svého vystoupení), měl by se neprodleně obrátit na předsedajícího, který
případně zjedná nápravu v souladu s jednacím řádem Zastupitelstva města. Pokud tak
vystupující neučiní, nelze tuto záležitost řešit zpětně.

Zápis z tohoto jednání KV bude předložen spolu s žádostí Mgr. Petra Lintnera jako příloha
materiálů pro následující zasedání Zastupitelstva města a předsedkyně KV bude na tomto
zasedání informovat o jeho závěrech.
Datum příštího zasedání KV bude 3. 5. 2020 v 16:00 hod (pokud se nevyskytnou záležitosti
vyžadující svolání KV v dřívějším termínu).
Zasedání skončilo v 17:40

Datum vyhotovení zápisu: 18. 01. 2021
Zapsala: Květoslava Štaubrová

