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ZÁPIS Č. 02  Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU

13.04.2011

Přítomni: Bařina Petr, Ing. Fišerová Veronika, Holá Marie, Ing. Choura Miloš, Masár Julius, Ing. Moravec 
Milan, Poklopová Jana, Šafrová Pavla, Ing. Šalda Josef

Hosté: Bc. Josef Pátek

Program jednání:
1) Zahájení společné schůze a schválení programu jednání
2) Určení zapisovatele zápisu
3) Kontrola zápisu a plnění usnesení
4) Spolupráce finančního a kontrolního výboru – zaměření a časový postup
5) Hospodaření – Technické služby Čelákovice, p. o. - přílohy
6) Hospodaření – Q-Byt Čelákovice, spol. s r. o. - přílohy
7) Diskuse, různé
8) Výsledek kontroly v TS Čelákovice
9) Agenda KV
10) Shrnutí závěrů jednotlivých bodů jednání
11) Závěr schůze.

Jednání se uskutečnilo od 18 hod. v zasedací místnosti MěÚ v Čelákovicích jako společné s finančním 
výborem až do bodu č. 7 včetně.

K programu:

1) Zahájení společné schůze a schválení programu jednání
 předseda finančního výboru přivítal účastníky a omluvil nepřítomné (pouze u finančního 

výboru) a vybídl členy k doplnění programu
 členové kontrolního výboru byli přítomni všichni 
 žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení:  Výbor schvaluje program jednání na den 13.04.2011.
Hlasování: pro - 9, proti - 0, zdržel se – 0
Návrh byl přijat.

2) Určení zapisovatele zápisu
 za zapisovatele byl navržen předseda KV p. Masár

Návrh usnesení:  Výbor schvaluje zapisovatele p. Masára
Hlasování: pro - 9, proti - 0, zdržel se – 0
Návrh byl přijat.

3) Kontrola zápisu a plnění usnesení
 zápis 01/KV byl odsouhlasen 
 rovněž kontrola usnesení byla odsouhlasena

Návrh usnesení:  Výbor bere na vědomí
Hlasování: pro - 9, proti - 0, zdržel se - 0
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4)   Spolupráce finančního a kontrolního výboru  
 v úvodu vystoupil p. starosta, který vysvětlil nepravdivost glos uveřejněných v 

Čelákovickém zrcadlu č.2/2011. Předložil členům obou výborů přítomným na společném 
zasedání smlouvu a další podklady, které vyvracejí zveřejněná nařčení

 členové kontrolního i finančního výboru navrhli, aby starosta důkazy zveřejnil ve 
Zpravodaji města

 členové kontrolního výboru navrhli, aby Zastupitelstvo města pověřilo kontrolní výbor 
provést 1x ročně kontrolu užívání služebního vozu starostou ve všech požadovaných 
parametrech i jeho plné uvolnění pro výkon funkce na radnici

Návrh usnesení:  Výbor doporučuje ZM pověřit kontrolní výbor kontrolou dodržování 
smlouvy o využívání služebního vozidla radnice a správnosti úhrad za odježděné
soukromé kilometry, včetně jeho plného uvolnění pro výkon funkce na radnici.
Hlasování: pro - 9, proti - 0, zdržel se – 0
Návrh byl přijat.

 členové kontrolního výboru navrhli spolupráci obou výborů řešit především 
prostřednictvím svých předsedů a případným předáváním jednotlivých iniciativních 
návrhů opět přes předsedy výborů

Návrh usnesení:  Výbor souhlasí s navrženými principy spolupráce obou výborů, tj. vše 
přenášet prostřednictvím svého předsedy.
Hlasování: pro - 9, proti - 0, zdržel se – 0
Návrh byl přijat.

5)    Hospodaření – Technické služby Čelákovice
 diskuse se dotkla především potřeby znát míru efektivnosti Technických služeb, možnosti 

využít techniku i pro jiné obce v okolí za úplatu a požádat ZM, aby uložilo řediteli TS 
zpracovat zprávu o zlepšení finanční bilance

 kontrolní výbor se formulacemi dalších závěrů zabýval v bodu č. 9 - Agenda KV

6)    Hospodaření – Q-Byt Čelákovice
 zde byla hlavním tématem diskuse efektivnost vymáhání dluhů od neplatičů
 kontrolní výbor se formulacemi dalších závěrů zabýval v bodu č. 9 - Agenda KV

Návrh usnesení: viz bod 9.

7)    Diskuse, různé
 viz předešlé body

8)    Výsledek kontroly v TS Čelákovice
 kontrola byla provedena předs. KV p. Masárem a členem KV p. Ing. Šaldou dne 

30.3.2011 za přítomnosti příslušných pracovnic TS. Nepřítomnost ředitele TS byla 
předem ohlášena. Z provedené kontroly byl pořízen protokol a je přiložen k zápisu.

Návrh usnesení: Výbor souhlasí s předloženým protokolem a jeho závěry a navrhuje,  aby
                  výsledky kontroly vzalo na vědomí.

Hlasování: pro - 9, proti - 0, zdržel se – 0
Návrh byl přijat.

9)    Agenda kontrolního výboru
 na jednání u tohoto bodu proběhla rozsáhlá diskuse, ze které se vyprofilovala řada 

námětů budoucí kontrolní činnosti a pro začátek byla shoda na následujících, kterými by 
se postupně kontrolní výbor zabýval:
1.  kontrolní výbor prověří postup správce bytového fondu města ve věci
     postupu  vůči neplatičům nájemného a dalších služeb spojených s
     bydlením
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2.  kontrolní výbor prověří postup nakládání s vytěženou dlažbou při
     rekonstrukci ulice Stankovského     
3.  kontrolní výbor prověří správnost postupu při ukončení pracovního
     poměru Ing.B.K. po skončení mandátu starosty města
4.  kontrolní výbor prověří rozsah a funkčnost pochůzkové činnosti
     příslušníků Městské policie Čelákovice.
     

Návrh usnesení: Výbor souhlasí s uvedenými náměty své nejbližší kontrolní činnosti  a žádá
ZM o schválení těchto námětů pro zařazení do úkolů a plánu činnosti kontrolního výboru.                 
Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0
Návrh byl přijat.

10)   Shrnutí závěrů jednotlivých bodů závěrů – předseda kontrolního výboru provedl závěrečnou 
        kontrolu přijatých závěrů. Termín další schůze bude 18.5.2011 od 18 hod. a členové budou 
        obesláni pozvánkou s programem. Místo konání – pravděpodobně některá z kluboven Kulturního
        domu.

Návrh usnesení:  Výbor souhlasí se závěry i jejich formulacemi.
Hlasování: pro – 9, proti – 0, zdržel se – 0
Návrh byl přijat.

11)    Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 21 hodin.    
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