ZÁPIS Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU MĚSTA
BEČOV NAD TEPLOU
Č. 5/2017
DATUM KONÁNÍ:
MÍSTO:
ČAS:
PŘÍTOMNI:

8. BŘEZNA 2017
MĚSTSKÝ ÚŘAD MĚSTA BEČOV NAD TEPLOU
17.00 – 19.15
všichni členové KV – dle prezenční listiny, host Olga Haláková

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ZAHÁJENÍ
SCHVÁLENÍ PROGRAMU JEDNÁNÍ
KONTROLA USNESENÍ ZMĚ
VÝBĚR POPLATKŮ DLE OZV
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
PŘIPOMÍNKY, STÍŽNOSTI OBČANŮ
RŮZNÉ

PŘIJATÁ USNESENÍ:
BOD 2/5/2017
Program jednání schválen bez připomínek.
BOD 3/5/2017
Výbor provedl kontrolu plnění usnesení 16. ZMě, 17. ZMě, 18. Změ - bez připomínek.
BOD 4/5/2017
Výboru byl předložen

- výkaz rekreačních poplatků za rok 2015, 2016
- seznam ubytovatelů na území BnT (vytvořený MěÚ)
- platná OZV č. 3/2012 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační
pobyt + návrh na změnu OZV

Výbor na základě zjištění konstatuje:
OZV č. 3/2012 o místním polatku za lázeňský nebo rekreační pobyt není dodržována.
1. Ubytovatelé hradí poplatek jednou za rok, namísto měsíčně – předložen návrh na změnu
OZV
2. Někteří ubytovatelé doposud neuhradili poplatek za kalendářní rok 2015, 2016 v prodlení.
KV doporučuje
 ad 1 – Projednat změnu OZV č. 3/2012 zastupitelstvem, příp. doplnit OZV o přílohu
(formulář, který slouží jako podklad k platbám za ubytovací kapacitu).


ad 2 - Zaslat dopis, informativního charakteru, o povinnosti dodržování OZV č.
3/2012 všem známým podnikatelům v oblasti ubytování.



Zajistit výčet podnikatelů na území BnT, kteří poskytují ubytování a následně vytvořit
seznam ubytovatelů.

BOD 5/5/2017
KV prostudoval předložené veřejné zakázky - bez závad.
K diskuzi přizvána starostka města BnT paní Olga Haláková. Objasnila mechanismy, kterými je
úřad kontrolován v oblasti zadávání veřejných zakázek. Vysvětlila jak MěÚ postupuje v případě
zakázek malého rozsahu. Diskutována možnost zřízení samostatného odkazu na pobídky města na
webových stránkách města.
BOD 6/5/2017
Předloženo – 1 žádost dle § 18 Zákona o svobodném přístupu k informacím. Jiné připomínky,
stížnosti občanů nebyly předloženy.

V 19.15 hodin bylo ukončeno 5. jednání kontrolního výboru.

Bečov nad Teplou 9.3.2017

Přílohy:
 prezenční listina

Bc. Anna Kubincová
předsedkyně kontrolního výboru

