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ZÁPIS č. 2

z jednání Kontrolního výboru ZM Čelákovice,

konaného dne 08.02.2012

Přítomni:       Mgr. Grygarová Lenka, Holá Marie, Ing. Choura Miloš,  Bařina Petr
Omluveni:      Ing. Fišerová Veronika, Ing. Moravec Milan, Poklopová Jana, Ing. Šalda Josef
                        (dle presenční listiny)

Program jednání:
1) Zahájení, schválení programu, určení zapisovatele
2) Kontrola zápisu z 8. schůze KV ZM Čelákovice
3) Informace o průběhu kontroly plnění usnesení ZMČ a RMČ
4) Zabezpečení dalších kontrolních akcí
5) Různé
6) Závěr

Všichni členové obdrželi pozvánku na jednání KV řádně a v dostatečném předstihu e-mailem.
Jednání se konalo od 18.30 hod. v zasedací místnosti MÚ Čelákovice, 1. patro.

Předsedkyně zahájila jednání KV v 18.30 hod. a hned v úvodu informovala, že se opakovaně omluvili členové 
Ing. Fišerová Veronika, Ing. Moravec Milan a pí. Poklopová Jana. Pan Ing. Šalda Josef je dlouhodobě nemocen. 
KV není tedy usnášení schopen. 
Přítomní členové konstatovali, že častou neúčastí na jednáních KV někteří členové nejenže porušují Jednací řád 
výborů ZM č. 1/4/2005, a to v článku IV. bodu 4), ale zcela zásadně tak paralyzují práci celého výboru. Požádali 
tedy předsedkyni, aby na nejbližším zasedání ZM Čelákovic informovala zastupitele o této situaci a iniciovala 
návrh na odvolání členů KV, jejichž poměr účasti na jednáních výboru je 50% a nižší (viz. přehled účasti za rok 
2011 a 2012). Současně všichni přítomní žádají ZM, prostřednictvím své předsedkyně, aby se na svém 
nejbližším zasedání pokusilo zvolit členy výboru do lichého počtu, jak deklaruje zák. č. 128/2000 Sb., o obcích i 
přijaté usnesení ZM č. 8.2./2010. 
S ohledem na kolizi termínů stanovených v plánu práce KV na I. pololetí 2012 a datem zasedání ZM, bude příští 
termín jednání KV upřesněn na zaslané pozvánce.  
Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 18.55 hod.    

                                                                                                   
                                                                                                             Mgr. Lenka Grygarová
                                                                                          předsedkyně Kontrolního výboru ZM Čelákovice

Zapsala:       Mgr. Lenka Grygarová

Ověřila:       Marie Holá
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