Město Kralupy nad Vltavou
Kontrolní výbor Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1, 278 01 Kralupy nad Vltavou
tel.: 315 739 811, e-mail: podatelna@mestokralupy.cz,
www.mestokralupy.cz, www.facebook.com/kralupy
Zápis č. 4
z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kralupy nad Vltavou
konané dne 09.09.2019
přítomni: Tomáš Pekárek, Bc. Robin Janoš, Ing. Milan Bílek, Dana Smejkalová, Radek Hofman
omluveni:
hosté:
Ing. Luboš Němec
Program jednání
1. Úvod
2. Schválení programu
3. Informace TSM
4. Kontrola petic a stížností
5. Různé
1. Úvod
Předseda výboru Tomáš Pekárek přivítal přítomné členy a zahájil jednání.
2. Schválení programu
KV schválil znění programu jednání KV.
pro: 5, proti: 0, zdržel: 0
3. Informace TSM
- KV požadoval informaci na téma „Nedostatek sáčků na psí exkrementy“. Město je dle vyhlášky č. 6/2001
povinno opatřit dostatečný počet košů na odpadky pro veřejná prostranství, vhodně je rozmišťovat a dbát na
jejich pravidelné vyprazdňování a údržbu. Ředitel TSM informoval o možnosti doplňování sítě košů, psí
exkrementy je možné vyhazovat do klasických košů.
- KV s ředitelem TSM probral nepořádek ve městě, převážně u kontejnerového stání.
- Ředitel TSM informoval o značném nedostatku pracovníků v TSM.
KV prošel možnosti motivace úklidu města pro děti. Ve Strategickém plánu města je bod s možností motivace,
a to kdy spolky obdrží dotaci po odpracování úklidových brigád.
- Ředitel TSM informoval o technice a o postupu prací při zimní údržbě města.
4. Kontrola petic a stížností
Dana Smejkalová se dožadovala informace o stavu stížnosti paní Kaňkové. Podnět paní Kaňkové byl řešen ve správním
řízení a na odboru OKTAJ – přestupky proti soužití. Členové KV nejsou účastníci řízení a není možné jim informace
k této kauze sdělit.
5. Různé
Zapisovatelka prověří obdržení či neobdržení stížnosti/petice na bar Základna.
Předseda KV pozve na další jednání ředitele MP.
Příští jednání KV proběhne 21. října od 17:00 v zasedací místnosti MěÚ č. 325.

Tomáš Pekárek
předseda výboru
jednání zahájeno v 17:00 hod.
jednání ukončeno v 18:30 hod.
zapsala: Lenka Moravcová
čj.: MUKV 71248/2019 RIaSM
sp. znak:101.2.3
sk. znak/lhůta: A/10

