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ZÁPIS Č. 01  Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU

17.03.2011

Přítomni: Bařina Petr, Holá Marie, Ing. Choura Miloš, Masár Julius, Šafrová Pavla, Ing. Šalda Josef

Hosté:

Omluveni: Ing. Fišerová Veronika, Ing. Moravec Milan, Poklopová Jana

Program jednání:
1) Přivítání účastníků
2) Schválení programu
3) Seznámení se s jednacím řádem výborů ZM
4) Určení zapisovatele zápisu
5) Adresář kontaktů 
6) Agenda
7) Určení termínu dalšího jednání

Jednání se uskutečnilo od 16:00 v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích

K programu:

1) Přivítání účastníků
 předseda výboru přivítal účastníky a omluvil nepřítomné.

2) Schválení programu
 předseda vybídl členy k doplnění programu
 žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení: Výbor schvaluje program jednání na den 17.03.2011.
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0

3) Seznámení se s jednacím řádem výborů ZM
 byl předložen jednací řád, který je unifikovaný pro oba výbory Zastupitelstva 

města (odkaz: http://www.celakovice-mesto.cz.vip.globe.cz/cs/leve-
menu/mesto/zastupitelstvo-mesta/jednaci-rad-zastup/vybory_zm/

Návrh usnesení: Výbor bere na vědomí

4)   Určení zapisovatele zápisu
 předseda vybídl přítomné, zda nechtějí tuto funkci dobrovolně vykonávat. 

Přihlásila se p. Šafrová Pavla, která by od dalšího zasedání zápisy pořizovala. 
První zápis bude pořizovat předseda KV p. Masár. Zápisy se vyhotovují vč. 
usnesení do pěti pracovních dnů a spolu s presenční listinou se neprodleně 
doručují všem členům výboru a ZM prostřednictvím starosty (viz jednací řád 
výborů ZM.

Návrh usnesení: Výbor schvaluje zapisovatelku p. Šafrovou Pavlu
Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se - 0

5)   Adresář kontaktů
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 z důvodů vnitřní potřeby kompletních kontaktních údajů je předkládána tabulka s 
kontakty, která bude přílohou zápisu, ale jen pro členy výboru. Přítomni souhlasí.

6)   Agenda
 návrh termínů zasedání KV. Po doplnění navrženého termínu na květen byly 

odsouhlaseny tyto termíny: 13.4., 18.5., 15.6., 21.9., 26.10. a 30.11. - vždy se 
jedná o středy.

Návrh usnesení: Výbor souhlasí s termíny konání schůzí kontrolního výboru do 
konce roku.
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

 náplň činnosti KV bude vycházet:
          -  z přijatých usnesení zastupitelstva města

-  ze zaměření kontrolní činnosti na dodržování plnění usnesení zastupitelstva 
   města 

Návrh usnesení: Výbor souhlasí s náplní činností kontrolního výboru
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se – 0

-  první úkol uložený usnesenímZM z 9.3.2011 – prověřit postup pořízení a
   způsobu úhrady úklidového stroje Rondo od firmy PEKASS a.s. a prověřit 
   nárok TS Čelákovice na dodatečný příděl do investičního fondu na úhradu 
   uklízecího stroje a zdůvodnění nenárokování proplacení částky 420.000,-
   Kč při přípravě rozpočtu 2011 – prověří společně p. Masár a Ing. Šalda -
   stanoven předběžný termín 30.3.2011.

Návrh usnesení: Výbor souhlasí s pověřením p. Masára a Ing. Šaldy a termínem 
kontroly
Hlasování: pro – 6, proti – 0, zdržel se - 0

7)  Určení termínu dalšího jednání výboru
 předseda navrhuje termín 13.04.2011 od 18:00 hod., kdy bude společné 

zasedání s finančním výborem a vyzývá všechny členy KV k zaslání dalších 
námětů pro činnost 

Jednání Kontrolního výboru bylo ukončeno v 17:30 hodin.
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