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Důvodová zpráva kontrolního výboru ZM
KV ZM projednal na svém jednání dne 8. 6. 2022 problematiku plnění usnesení ZM
22/C/2/2020.
Výňatek z diskuze:
p. Opatrný – byla vám rozeslána zpráva – studie, která má za úkol zmapovat stávající sítě
položené v Jablonci nad Nisou a nastínit strategii MKDS a městské optické sítě. Mám
k tomu poznatek a prosím vás o názor. V technické části zprávy se konstatuje, že stávající
provozovatel MKDS firma Grepa nedodala podklady. Následně se tam píše, že byly osloveni
poskytovatelé možných vlastníků sítě, ti podklady poskytli. V závěru se konstatuje, že
ve výkresové části studie chybí důležitý vlastník sítí ve městě, tj. firma Grepa.
Pokud nemáme podklady od strategického poskytovatele těchto služeb, město nemůže
plnit svoji funkci ve dvou bodech. Za prvé, absence těchto informací brání vytvoření této
strategie a za druhé blokuje tvorbu konkurenčního prostředí.
p. Tulpa – souhlasím, že máme právo požadovat po RM a ZM, proč nemáme podkladový
materiál. Tuto informaci by měl mít jednoznačně k dispozici odbor investic. Pokud ji nemá,
je třeba ji tvrdě vyžadovat. KV má kontrolovat rozhodnutí ZM, v tuhle chvíli bych nedával
řešení, co by měli a neměli dělat.
p. Teufl – studie byla zadána za jakým účelem? Jenom kvůli přehledu?
p. Opatrný – jedná se o usnesení 22/C/2/2020, úkol zní: zajistit a předložit ZM rozvojovou
strategii MKDS na léta 2020–2024…
p. Teufl – podle mě by měla jít do ZM informace, že nastal problém. Byl to úkol do ZM, byl
nějakým způsobem zpracován a v tuhle chvíli by se mělo ZM rozhodnout, co s tím dál.
p. Tulpa – ano, zjistili jsme nesoulad, předáváme k řešení.
K výše uvedenému přijal KV usnesení viz níže.
Usnesení č. 4/2022
Kontrolní výbor zjistil nesoulad ve „Zpracování studie popisující stávající a potenciální
stav komunikační infrastruktury pro IS města Jablonec nad Nisou“ a doporučuje
zastupitelstvu města výslovně rozhodnout o dalším postupu v plnění úkolu
22/C/2/2020.
Hlasování 6 – 0 – 0

