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Zápis z jednání kontrolního výboru ZM č. 4/2017 

ze dne 5. dubna 2017 
 

Přítomni: J. Zíval, Mgr. T. Šindelář, Ing. J. Maur, M. Patrovský,  Ing. P. Turza,  

                 Ing. H. Hlouchová, Ing. M. Stránská, Ing. L. Škodová 

Hosté: Bc. R. Příhoda 

 
Program jednání:  
 

1. Kontrola plnění usnesení RM za únor 2017. 
2. Kontrola hospodaření organizace Správa sportovních zařízení města Loun ve 

srovnání s ukončenými smlouvami (UZM 73/2016) 
 

1. Usnesení za únor 2017 byla splněna až na usnesení s prodlouženým termínem. URM 
45/2017 (zajistit uzavření nájemní smlouvy se ZO ČZS Louny 2 ve znění předloženého 
návrhu – OSM). Termín 28.02.2017 byl prodloužen do 31.3.2017 

2. Kontrolovaná organizace předložila materiály k hospodaření v roce 2016. Své 
hospodaření ukončila se ziskem 426.756,66 Kč (v hlavní činnosti 37.269,66 Kč 
a v doplňkové 389.487,00 Kč). Kontrolnímu výboru byl předložen materiál, ve kterém nebyly 
v rozpočtu provedeny přesuny mezi jednotlivými nákladovými položkami a skutečnost je tak 
porovnána s původně sestaveným rozpočtem. Největší odchylky jsou u položek materiálu a 
drobného dlouhodobého hmotného majetku – organizace doplňovala při přebírání sportovišť 
potřebné vybavení a při takovém objemu nelze v rozpočtu odhadnout, zda se podle ocenění 
bude jednat o materiál pro spotřebu bez evidence nebo o dlouhodobý majetek, při účtování 
je nutné postupovat podle platných účetních předpisů. Navýšení předpokládaných nákladů 
na služby představovala částka za právní, účetní a daňové poradenství, dendrologický 
posudek, projektová dokumentace na opravu chodníku, projektová dokumentace na výměnu 
kotlů v sauně, vypracování směrnic BOZP a PO, vyměření brankoviště v MSH, zastupování 
při nákupu energií, mimořádný prořez a kácení stromů, SW práce a aktualizace, sekání 
trávy, zhotovení orientačního systému (cedule, popisy dveří), zhotovení permanentek, 
reklamy. Z obsahu položek vyplývá, že s některými nebylo možné počítat v sestavení 
rozpočtu a jejich nutnost se projevila až po převzetí sportoviště. Na druhou stranu byl 
překročen i plán výnosů z hlavní činnosti. Náklady na vybavení posilovny byly hrazeny z daru 
TSML. URM 384/2015 bylo organizaci povoleno uzavřít smlouvu o operativním leasingu 
v souvislosti s pořízením osobního automobilu (organizace disponuje pouze tímto jedním) a 
URM 18/2016 byla organizaci pro rok 2016 schválena výjimka z pravidel RM pro zadávání 
veřejných zakázek v souvislosti s přebíráním sportovišť (hranice čl.2, odst. 6, I. a pravidel 
P12/2011 byla stanovena na částku 99.999,00 Kč). 

Členové výboru se na místě seznámili se stavem sportovní haly (sportoviště i zázemí) 
a konstatují zlepšení stavu. 

Přílohou zápisu je komentář k hospodaření, zpracovaný ředitelem SSZML. 

.  
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Příští jednání kontrolního výboru se uskuteční 3.5.2017 v 16:00 v kanceláři 319. 

Účast členů komisí a výborů na jednáních těchto orgánů 

    

Počet jednání ve 
volebním období 4   

    

Jméno a příjmení: Přítomen* Omluven* Neomluven* 

 Jaroslav Zíval 4 0 0 

 Mgr. Tomáš Šindelář 3 1 0 

 Ing. Hana Hlouchová 3 1 0 

 Ing. Jaroslav Maur 4 0 0 

 Miroslav Patrovský 4 0 0 

 Ing. Milota Stránská 4 0 0 

 Ing. Pavel Turza 4 0 0 

 
 
 
Schválil: Jaroslav Zíval  Předseda  5.4.2017  Jaroslav Zíval v.r. 

 jméno  funkce  datum  podpis 
 
 
 
 
Zapsala: Ing. Libuše Škodová  Tajemník    5.4.2017  Libuše Škodová v.r. 

 jméno  funkce  datum  podpis 
 
 

 
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je výbor iniciativním a poradním orgánem 
zastupitelstva města. Jeho stanoviska a náměty jsou předkládány k projednání nejprve radě 
města a poté zastupitelstvu města, které k nim zaujímá své konečné rozhodnutí formou 
usnesení.      
 
Zápis z jednání kontrolního výboru ZM č. 4/2017 projednala Rada města Loun na své 
56. schůzi dne 05.06. 2017 a přijala k němu následující usnesení:  
 
Usnesení č. 185/2017  
Zápisy z jednání kontrolního výboru ZM č. 4/2017 a č. 5/2017  
 
Rada města 
1) b e r e  n a  v ě d o m í  
zápisy z jednání kontrolního výboru ZM č. 4/2017 ze dne 05.04.2017 a č. 5/2017 ze dne 
03.05.2017 
2) d o p o r u č u j e  
p. Z í v a l o v i, předsedovi kontrolního výboru ZM, předložit zápisy zastupitelstvu města 
T: 19.06.2017 

Hlasování:   

Pro 6  Šabata, Čermák, Červa, Kleinová, Rieger, Janda  

Proti 0  

Zdržel se 0  

Nehlasoval    
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Následně tento zápis projednalo Zastupitelstvo města Loun na svém 19. zasedání dne 
19.06. 2017 a přijalo k němu následující usnesení:  
 
Usnesení č. 46/2017 
Zápisy z jednání kontrolního výboru  ZM č. 4/2017 a č. 5/2017  
 
Zastupitelstvo města 
b e r e  n a  v ě d o m í  
zápisy z jednání kontrolního výboru č. 4/2017 ze dne 05.04.2017 a č. 5/2017 ze dne 
03.05.2017 

- hlasování: pro 19  proti 0   zdrželo se 0 
 

 
 
 


