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8. ZPRÁVA O ČINNOSTI KONTROLNÍHO VÝBORU  

              ZASTUPITELSTVA  MĚSTA  TURNOV  ZA ROK 2013 

 
 V roce 2013 se kontrolní výbor (KV) sešel celkem na jedenácti zasedáních (v červenci 

nezasedal). Od listopadu 2011, kdy byli zvoleni dva noví členové (paní Jiřina Šiftová – Věci 

veřejné a pan Vladislav Nejedlý – Turnovská koalice), byl KV devítičlenný. Oba noví členové 

však měli v roce 2012 velkou absenci a na začátku roku 2013 ukončili členství v kontrolním 

výboru – J. Šiftová k 31.1.2013, V. Nejedlý k 11.3. 2013. Noví členové KV – Karel Tokan 

(Věci veřejné) a Mgr. Lukáš Berndt (Turnovská koalice) byli zvoleni na květnovém zasedání 

ZM. Od června  2013 byl kontrolní výbor opět devítičlenný.  

 

Kontrolní výbor vycházel ve své práci z Plánu činnosti KV na rok 2013, který byl 

schválen na zasedání KV 25.2.2013. Následně byl tento plán společně se Zprávou o činnosti 

za rok 2012 schválen na zasedání ZM dne 28. března 2013. 

 Činnost KV probíhala na základě zákona č.128/2000 Sb. o obcích. 

Pravidelně byly projednávány informace o kontrole usnesení RM a ZM. 

Dále byly zařazovány kontrolní zprávy z provedených kontrol, kterými byli 

jednotliví členové KV pověřeni -  hospodaření Městské sportovní s.r.o – provoz bazénu, 

plnění smluv na údržbu městské zeleně, dodržování směrnice pro výběrová řízení (Zásady a 

postupy k zadávání zakázek Městem Turnov), obecně závazná vyhláška o odpadech, 

podmínky členství města ve VHS (Smlouva o vytvoření dobrovolného svazku obcí). 

Průběžně byly předkládány informace o účasti členů KV v hodnotících komisích 

výběrových řízení vyhlášených městem a na kontrolách prováděných finančním 

odborem. 
KV se pravidelně zabýval aktuálními otázkami rozvoje města (informace starosty 

města Ing. Tomáše Hockeho /do února 2013 starostky města PhDr. H. Maierové/ a 

místostarostů Ing. J. Pekaře a Mgr. O. Špetlíka). Tento pravidelný úvodní bod programu je 

velmi přínosný, neboť členové KV, kteří nejsou zastupiteli (sedm z devíti), získávají 

podrobné informace  o problematice rozvoje města, což jim pomáhá i při plnění kontrolních 

úkolů. Vedení města je ze strany členů KV informováno o nedostatcích, které negativně 

ovlivňují život občanů. Na základě připomínek a upozornění členů KV byla řada problémů 

řešena. 

 

V roce 2013 pokračovala velmi dobrá spolupráce s vedoucím odboru správního 

MěÚ Zd.Hovorkou, který pravidelně docházel na zasedání KV, prováděl potřebné 

administrativní práce (zasílání pozvánek a zápisů z jednání KV). Předkládal členům materiály 

z kontroly usnesení RM a ZM, prováděné odborem správním, a informoval o přijatých 

peticích, připomínkách a stížnostech občanů. Byl také nápomocen v řadě otázek především 

z právní oblasti. 

Nadále probíhala spolupráce s vedoucí finančního odboru MěÚ Turnov Bc. Janou 

Chodaničovou, která předložila členům KV plán kontrol příspěvkových organizací města na 

rok 2013. Členové KV se na základě svého výběru některých kontrol zúčastnili. 

Pro potřeby kontrolní činnosti členové KV spolupracovali i s dalšími vedoucími 

odborů, především s L. Těhníkovou. K projednání aktuálních otázek byli zváni i další 

členové jednotlivých organizačních složek MěÚ. V souvislosti s kontrolou plnění vyhlášek 

týkajících se odpadového hospodářství byly na květnovém zasedání KV tyto otázky 

projednávány za účasti vedoucí OŽP Ing. M. Šipošové , jednatele Technických služeb L. 



Preislera, vedoucí FO Bc. J. Chodaničové a místostarosty Mgr. O. Špetlíka (viz bod II.1 této 

Zprávy a zápis ze zasedání KV dne 27. května 2013). Na zasedání KV dne 4. listopadu 2013 

byla s tajemníkem MěÚ Ing. M. Šmirausem diskutována otázka kompetencí KV především 

v souvislosti se stížnostmi občanů adresovanými kontrolnímu výboru ( zápis ze zasedání KV 

dne 4.listopadu 2013, Příloha č.1). 

Velmi dobrá spolupráce probíhala s Bc. Terezou Stejskalovou, sekretářkou 

vedení města. 

  

  

I. Kontrola usnesení Zastupitelstva města a Rady města 

 

 

Kontrolní výbor jako iniciativní a kontrolní orgán je oprávněn a povinen předkládat 

zastupitelstvu města své návrhy, stanoviska a kontrolní závěry. Kontrolní výbor plní úkoly 

uložené mu v § 119 odst. 3 písm. a) a písm. b) zákona č.128/2000 Sb., o obcích. Kromě toho 

plní také další úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo. Jedním z úkolů, které plní kontrolní 

výbor přímo ze zákona o obcích, je kontrola plnění usnesení rady města a zastupitelstva 

města. Kontrolní výbor proto předkládá zastupitelstvu zprávu o plnění úkolů daných 

usneseními rady města (RM)  a zastupitelstva města (ZM) za sledované období. Kontrola 

plnění se týká především těch usnesení, jimiž se ukládají organizacím města povinnosti nebo 

zakládají práva nebo řeší otázky finanční a majetkové povahy. 

 KV průběžně realizoval kontrolu usnesení RM a ZM v roce 2013. Usnesení byla 

kontrolována jednak z hlediska jejich věcného a časového plnění, jednak z hlediska 

formálního. Bylo sledováno dodržování termínů oznamovací povinnosti vyvěšování zápisů ze 

zasedání ZM na úřední desce města a na oficiálních internetových stránkách. Dále byly 

kontrolovány podpisy ověřovatelů a evidence zápisů, platnost hlasování o návrzích atd. 

Při kontrole usnesení RM a ZM spolupracovali členové KV se zodpovědnými 

pracovníky příslušných odborů MěÚ a VHS Turnov.  

 

 

 

 

1) Kontrola usnesení RM a ZM z hlediska formálního 

 

Při průběžné kontrole na základě výše uvedených formálních hledisek nebyly shledány  

závažné nedostatky (některé nepřesnosti, např. nesouhlasící počty hlasů při hlasování, 

byly bezprostředně vyjasněny a řešeny s Bc. T. Stejskalovou, sekretářkou vedení 

města. 

 

2) Kontrola usnesení z hlediska jejich plnění a dodržení termínů 

Za sledované období bylo kontrolováno celkem 305 usnesení RM, z tohoto počtu je 

nesplněno nebo se průběžně plní 85 usnesení, 220 usnesení bylo splněno. 

Za sledované období bylo kontrolováno celkem 92 usnesení ZM, z tohoto počtu je 

nesplněno nebo se průběžně plní 24 usnesení, 68 usnesení bylo splněno. 

Nebylo zjištěno žádné závažné pochybení ze strany orgánů města při plnění úkolů 

vyplývajících z jednotlivých usnesení. 

Kontroly byly zaměřeny na průběh plnění, problémy při realizaci usnesení a na příčiny  

dlouhodobého neplnění některých usnesení. 

Usnesení se starším datem přijetí a dosud platná se týkají: 

- průběžných a dlouhodobých úkolů, 



- pokračování dlouhodobých podmínek ve smlouvách o budoucích kupních 

smlouvách k prodeji pozemků města, 

- platných stanovisek ZM, 

- problémů s vlastníky a spoluvlastníky pozemků při prodejích a směnách těchto 

pozemků. 

Kontrolou usnesení za sledované období nebylo zjištěno žádné závažné pochybení ze 

strany orgánů města při plnění úkolů vyplývajících z usnesení. 

Co se týká formální stránky usnesení, je třeba konstatovat, že formulace některých 

usnesení jsou velmi stručné, nejsou úplné a konkrétní, čímž se snižuje jejich 

srozumitelnost a vypovídající hodnota. Tento nedostatek byl konstatován již ve Zprávě 

o činnosti KV za rok 2012. Oficiální stanovisko KV k tomuto problému je uvedeno 

také v podkladech na zasedání RM dne 13.5.2013 v souvislosti s předkládaným 

materiálem „Kontrola usnesení RM“ (předkládal Z.Hovorka, ved.OS). 

  

 

 

II. Kontrola dodržování právních předpisů Městským úřadem na úseku 

samostatné působnosti. 

  

   Na základě schváleného Plánu činnosti KV na rok 2013 bylo realizováno pět 

kontrol, týkajících se vyhlášek, smluv a směrnice pro výběrová řízení. 

            Kontrola obecně závazných vyhlášek z oblasti odpadového hospodářství probíhala  

v předchozím roce, vzhledem k důležitým změnám  byla zařazena i do plánu na rok  

2013. Byla zaměřena na způsob vyhlášení a informování občanů o vyhláškách,  

o změnách v této oblasti, dále na evidenci a dodržování vyhlášek. 

Kontroly smluv byly zaměřeny především na hospodárnost, v případě Smlouvy   

o vytvoření dobrovolného svazku obcí (VHS) navíc na výhodnost členství Turnova  

v tomto svazku obcí. 

Každoroční kontrola směrnice pro výběrová řízení se týká především dodržování  

principu transparentnosti v procesu zadávání veřejných zakázek. 

 

 

1) Kontrola obecně závazných vyhlášek týkajících odpadového hospodářství v 

Turnově 

Kontrolou byly pověřeny D. Brabcová a A. Holasová. 

Kontrola byla prováděna v listopadu a prosinci 2013. 

Kontrolní zpráva byla projednána a schválena na zasedání KV dne 27. ledna 2013 

(vzhledem k nepřítomnosti D. Brabcové na prosincovém zasedání KV bylo projednání 

kontrolní zprávy přesunuto na lednové zasedání). 

  

Dne 1.7. 2012 nabyla účinnosti novela zák. č. 174/2012 Sb., zák. č. 565/1990 Sb., o 

místních poplatcích, která se vztahovala k zavedení místního poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu, a to od 1.1. 2013. Od 1.1. 2013 je platná obecně závazná 

vyhláška č. 6/2012, kterou mimo jiné došlo ke zvýšení horní hranice sazby poplatku 

z 500,- Kč na 660,- Kč. 

Celkem za rok 2013, tj. k 30.9. 2013, bylo na tomto poplatku vybrána částka 

7 475 597,- Kč. Celková suma za pohledávky za všechny roky  k 30.9. 2013 činí 

9 858 147,- Kč, nedoplatky k 30.9. 2013 činí 2 382 577,- Kč, celkové plnění k tomuto 



datu činí 75,83%. Roční plnění, tj. předpis pohledávek na rok 2013 a výběr 

poplatku k 30.9. 2013, činí 87,78%. 

Chroničtí neplatiči jsou informováni formou upomínek. K 30.9. 2013 je evidováno 

1431 neplatičů, tj. 9,75% z celkového počtu obyvatel Turnova. Celkový počet 

neplatičů bude k dispozici 31.1.2014. 

JUDr. M. Berndtové jsou týdně zasílány přeplatky a nedoplatky u zemřelých 

poplatníků. Měsíčně jsou prováděny veškeré změny  u poplatníků dle výpisu z 

evidence obyvatel. Na základě platných dokladů od poplatníků jsou v souladu 

s vyhláškou č. 6/2012 průběžně evidovány případy úlev. Neplatiči splácejí dluh 

formou splátkového kalendáře na účet města. 

            Evidence je vedena v souladu se11 zák. č.  o správě daní a poplatků. 

            Na zasedání  ZM dne 28.11. 2013 byla usnesením č. 230/2013 schválena obecně  

            závazná vyhláška č. 4/2013 o stanovení systému shromažďování,sběru, přepravy,  

            třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním  

            odpadem na území města s účinností od 1.1.2014.  

             Vyhláška je rozšířena o úlevy poplatníka, který se zapojil do pytlového sběru  

            tříděných odpadů („motivační systém“), označených čárovým kódem. 

            Vyhláška byla řádně vyvěšena na úřední desce města, občané byli o změnách  

            informování ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách města. 

 

 

 

              

2) Kontrola koncesní smlouvy o provozování vodohospodářského majetku mezi 

Vodohospodářským sdružením Turnov a Severočeskými vodovody a kanalizacemi 

a.s. se sídlem  v Teplicích a Smlouvy o vytvoření dobrovolného svazku obcí 
Kontrolou byl pověřen Ing. P.Soudský. 

Kontrola byla prováděna ve 2.pololetí 2013. 

Kontrolní zpráva byla projednávána na zasedáních KV dne 16. prosince 2013 a 

27 .ledna 2014 a schválena na lednovém zasedání. 

Jedním z hlavních důvodů kontroly jsou velmi časté stížnosti občanů na  cenu vody. 

Proto předmětem kontroly byla také cenotvorba vody, např. v souvislosti s výší 

investic. Problematickými se jeví stanovy VHS vzhledem k zastoupení jednotlivých 

obcí, jež neodpovídá procentnímu podílu majetku, který spravuje VHS, nebo podílu 

investičních příspěvků obcí (např. z 28 zástupců v Radě sdružení má Turnov 3, Semily, 

Lomnice, Jilemnice a Rokytnice po dvou, ostatní po jednom, přičemž majetek Turnova 

činí 37% celkového majetku VHS a podíl na investicích 61%). Tento nepoměr vedl 

k tomu, že i přes nesouhlas obcí Semily, Turnov a Chuchelna došlo opět k navýšení 

ceny vody. 

V závěru kontrolní zprávy je doporučeno: 

-zvážit změnu stanov tak, aby byl větší zřetel v zastoupení jednotlivých obcí kladen na 

skladbu a podíl majetku, 

- zvážit možnost změny na postu předsedy sdružení VHS tak, aby tento managerský 

post nebyl spjat s nutností členství ve sdružení (za současného stavu vzniká situace, 

kdy předseda sdružení předkládá např. návrh na úpravu (zvýšení) ceny vody a zároveň 

je limitován svým zastupitelstvem, aby hlasoval proti tomuto návrhu), 

- zahájit okamžitě osvětovou činnost, která by občanům ozřejmila nutnost zdražování 

vody, 

- po důkladných analýzách rozhodnout, zda pokračovat v plnění koncesní smlouvy (po 

pěti letech, tj. v roce 2015, lze smlouvu ukončit, ale jako celek – VHS). 



 

 

 

  

 

3) Kontrola hospodaření Městské sportovní Turnov s.r.o. – provoz bazénu 
Kontrolou byli pověřeni členové KV V.Fanta a J.Zeman.  

Kontrola byla prováděna v měsících květnu a říjnu. 

Kontrolní zpráva byla schválena na zasedání KV dne 16.prosince 2013. 

 

Kontrola byla zaměřena na hospodaření Městské sportovní Turnov s.r.o. v oblasti  

provozu bazénu (hospodárnost – náklady – energie, materiál, ostatní služby,opravy,     

údržba – možnosti úspor) v letech 2011 a 2012. 

Plavecký bazén vykazuje trvalé ztráty na hospodaření: 2011- 2 291 972,- Kč,   

2012 - 2 333 663,- Kč 

Výnosy:  2011 – 1 183 139,- Kč, 2012 – 1 114 272,- Kč. 

Zvýšení výnosů vzhledem k omezené kapacitě a současnému plnému využívání celého    

areálu nelze očekávat. 

Větší efektivnosti hospodaření lze dosáhnout v nákladové části rozpočtu  Náklady    

zásadním způsobem ovlivňují energie, materiál (chemie), ostatní služby. 

Náklady na spotřebu energií: 2011 – 1 018 252,- Kč, 2012 – 1 114 271,- Kč. Tyto 

náklady tvoří podstatnou část nákladových složek. 

 

Úspory je možné hledat v technických úpravách osvětlení či vytápění, případně 

v oblasti dodávek chemických prostředků (stále stejný dodavatel - zvážit možnost 

levnější služby) nebo v oblasti údržby (současný dodavatel servisu účtuje za 2 hodiny 

práce 1 000,- Kč a cestovné 5 460,-    - zvážit možnost dodavatele z bližšího okolí). 

V závěru kontrolní zprávy se konstatuje, že plavecký bazén slouží všem věkovým 

skupinám, tato služba je na velmi dobré úrovni. Provoz nevykazuje zásadním 

způsobem nehospodárnost, vyšší efektivnost by bylo možné dosáhnout investicí do 

technického vybavení objektu a ekonomičtějším výběrem dodavatelů služeb a 

materiálu. 

 

 

 

 

4) Kontrola dodržování směrnice pro výběrová řízení – Zásady a postupy k zadávání 

zakázek Městem Turnov 

Kontrolou byl pověřen člen KV Ing. P. Soudský. 

Kontrola je prováděna průběžně. 

Závěrečná informace byla podána na zasedání KV dne 27. ledna 2014. 

 

Jsou zveřejňovány zakázky, zápisy z výběrových řízení, oznámení o uzavření smluv a 

samotné smlouvy. Směrnice Zásady a postupy k zadávání zakázek je dodržována. 

 

 

III. Plnění kontrolních úkolů uložených zastupitelstvem 

V roce 2013 neuložilo zastupitelstvo kontrolnímu výboru žádný úkol. 

 

 



IV. Kontrolní činnost na základě vyřizování stížností občanů. 

Členové KV řešili 4 stížnosti a dotazy. 

 

1) Stížnost paní M. Rakoušové – nesouhlas s umístěním nádob na tříděný 

odpad u trafostanice na Zelené cestě 

A.Svobodová projednala tuto stížnost s vedoucí OŽP Ing. M. Šipošovou a 

starostou města Ing. T. Hockem. 

Nádoby na komunální odpad byly na toto místo přemístěny dočasně ze 

stanoviště pro kontejnery před mateřskou školou. Po dokončení akce Čistá 

Jizera a rekonstrukce Zborovské ulice měly být přemístěny na původní 

místo. K tomu však nedošlo. M. Rakoušová si dále stěžuje na nepořádek 

kolem kontejnerů a upozorňuje na nebezpečí ucpání jediného kanálu, který 

v tomto místě je. 

Dle sdělení vedoucí OŽP Ing. M.Šipošové a starosty města Ing.T. Hockeho 

jsou nyní vybudována před mateřskou školou parkovací místa, tudíž zde 

nemohou být nádoby na tříděný odpad umístěny. Občané si na místo u 

trafostanice zvykli, neboť žádné další stížnosti vedení města neobdrželo. 

Pokud by však věšina obyvatel této části města nesouhlasila, vedení města 

by zvažovalo jiné řešení. Místu však bude věnována zvýšená pozornost, 

aby nedocházelo ke znečišťování. 

 

2) Dotaz zastupitelky Š. Červinkové ohledně změny Smlouvy o nájmu 

nebytových prostor a vnitřního vybavení Smuteční síně, uzavřené mezi 

KCZ s.r.o. a Pohřební službou Křelina a nesouhlas s výší nově 

sjednaného nájmu 

Dotazem se zabýval člen KV V.Fanta. 

Na zasedání ZM dne 28.března byla projednávána Zpráva o činnosti KV za 

rok 2012. Její součástí byla kontrolní zpráva z kontroly výše zmíněné 

smlouvy z 26.7.2002 a změn této smlouvy, vycházejících z „Dohody 

smluvních stran o změnách Smlouvy o nájmu…“ 

Š.Červinková nesouhlasila s výší nájemného 160 000,- Kč ročně a vznesla 

dotaz na upřesnění změn  této smlouvy. 

V odpovědi se konstatuje, že jednání o změnách smlouvy o nájmu (výše 

nájemného, doba trvání nájmu na dobu určitou do roku 2038) vyvolal pan 

Křelina. Z materiálů RM ze dne 14.5.2012 (rozpis nákladů na malou a 

velkou údržbu Smuteční síně), kdy byly tyto změny projednány a 

schváleny, vyplývá, že nájem není jediná částka tvořící náklady na 

smuteční síň. Dle sdělení členů RM by měl p. Křelina např. provést na 

vlastní náklady nezbytnou opravu střechy. 

 

3) Stížnost paní D. Tymrákové na práci a jednání ředitelky příspěvkové 

organizace Hrad Valdštejn Mgr. E. Krejčové (nestandardní postupy, 

nedostatky v ekonomické oblasti) 

Stížností se zabývali J. Zeman a A.Svobodová. 

Stížnost byla řešena ve spolupráci s FO (Bc.J.Chodaničová,ved.FO a 

Mgr.J.Majerová) v rámci prováděné kontroly příspěvkové organizace Hrad 

Valdštejn. 

K otázce výpovědi D. Tymrákové z pracovního poměru (opakovaný 

schodek na svěřených finančních hotovostech) bylo konstatováno, že 

výpověď byla podána v souladu se zákonem (zákon č. 262/2006, zákoník 



práce). Rovněž výše schodku uvedeného ve výpovědi a zpochybněného 

stěžovatelkou, byla v souladu s provedenou inventarizací (srpen 2013). Při 

další inventarizaci (říjen 2013) byl prokázán nižší schodek, důvod pro 

výpověď se však nezměnil a nebylo tedy povinností ředitelky výpověď 

rušit. 

Řada nedostatků v příjmových dokladech a v dodacích listech, na něž 

stěžovatelka poukázala ve své stížnosti, byla prokázána, tyto chyby však 

neovlivnily skladovou evidenci účetnictví. 

K dalším připomínkám D. Tymrákové bylo konstatováno, že problematika 

organizace práce v instituci je v kompetenci statutárního vedení 

příspěvkové organizace Valdštejn. 

 

4) Stížnost paní J.Skrbkové a Bc. M.Matějky na postup SÚ a jednání 

tajemníka MěÚ 

Dne 20.července 2013 obdržela předsedkyně KV stížnost (v elektronické 

podobě) M.Matějky a následně 15.srpna 2013 stížnost J.Skrbkové. Obě 

stížnosti se týkají problému údajné černé stavby sousedního domu manželů 

Kadavých a důsledků vyplývajících ze změněného rozsahu stavby a 

velikosti pozemku. Zároveň požádali o možnost podat informaci na 

kontrolním výboru s tím, že následně vystoupí na srpnovém zasedání ZM. 

Vystoupit na srpnovém zasedání KV jim bylo umožněno, zároveň však byli 

upozorněni, že kontrolní výbor se problémem zabývat nebude, neboť 

nemůže zasahovat do výkonu státní správy (SÚ). 

Stěžovatelé poukázali na nesprávný postup některých pracovníků 

stavebního úřadu v dané kauze a na liknavý postup vedoucích pracovníků, 

především tajemníka MěÚ, k jednání zaměstnanců SÚ. 

 Předsedkyně KV z pověření členů KV projednala tuto záležitost se 

starostou města a na jednání ZM dne 29.srpna, kde oba stěžovatelé 

vystoupili, navrhla usnesení, jímž by zastupitelstvo vyzvalo starostu  ke 

zjištění situace a k předložení informace na dalším jednání ZM. 

 

 

 

V. Účast členů KV na vybraných kontrolních akcích finančního odboru MěÚ 
(dle Plánu veřejnoprávních kontrol příspěvkových organizací na rok 2013) 

 

                        1) Hrad Valdštejn 

Kontroly se zúčastnili J.Zeman a A.Svobodová v součinnosti s Bc.J. 

Chodaničovou a Mgr.  J.Majerovou. 

Kontrolované období - 1.1 2012 – 18.10. 2013. Byla kontrolována 

fakturační činnost, veškeré pokladní doklady, darovací smlouvy, 

zaúčtování vypořádání výsledků hospodaření za rok 2012, drobný 

dlouhodobý majetek, příspěvky od jiných subjektů, odpisový plán. 

Zjištěné nedostatky: ve dvou pokladních dokladech (P/87O z 24.12. 

2012 a V/288 z 8.6. 2012) chybí podpisy; v několika dodacích listech 

byly zjištěny chyby v součtech (ve své stížnosti na ně upozornila pí 

Tymráková), které však neovlivnily skladovou evidenci účetnictví. 

Organizace v kontrolovaném období hospodařila s příspěvky od 

zřizovatele bez závad. Vynaložené náklady hrazené od zřizovatele byly 



v souladu s požadavkem účelnosti, hospodárnosti  a efektivnosti. 

Vedení účetnictví je průkazné. 

                 

              2) Waldorfská mateřská škola 

A.Holasová 

Kontrola nebyla provedena. 

 

               3) Základní škola Turnov Skálova ul. 

 A. Svobodová 

                               Kontrola nebyla provedena. 

              4) Zdravotně sociální služby Turnov 

                   P. Soudský 

                   Kontrola nebyla provedena. 

 

Uvedené kontroly nebyly realizovány již druhé plánované období (plány 

kontrol příspěvkových organizací na rok 2012 a 2013).Vedoucí FO 

J.Chodaničová zdůvodnila tuto skutečnost organizačními změnami na 

odboru školství, kultury a sportu a na finančním odboru a pracovním 

vytížením zaměstnanců FO. 

V souvislosti s těmito kontrolami byla na zasedání KV dne 16.prosince 

2013 diskutována otázka kontrolní činnosti na MěÚ, byly vysloveny 

pochybnosti o účelnosti zrušení odboru kontroly MěÚ. Kontrolní 

povinnosti odboru kontroly byly převedeny na finanční odbor a odbor 

správní, což znamená zvýšení pracovního zatížení zaměstnanců těchto 

odborů. Kontrolní výbor doporučuje řešit tuto otázku a zvážit 

znovuzřízení odboru kontroly. 

 

1) Účast členů KV na výběrových řízeních vyhlášených městem. 

 

1) Zateplení ZŠ Turnov II – J. Zeman 

2) Digitální povodňový plán a varovný a informační systém obyvatel – J.Vele 

3) Stavební úpravy věže objektu čp. 1 Turnov - A. Svobodová 

 

 

 

Zápisy z jednání kontrolního výboru i kontrolní zprávy jsou k dispozici na odboru správním 

MěÚ Turnov (ved. Z. Hovorka). 

 

V Turnově dne  19. února  2014    

 

 

 

        Zpracovala : 

 

doc .PhDr. Alena Svobodová, CSc. 

                                                                                              předsedkyně kontrolního výboru  


