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ZÁPIS č. 3/2012

z jednání Kontrolního výboru ZM Čelákovice,

konaného dne 14. 3. 2012

Přítomni (dle prezenční listiny) :       Mgr. Grygarová Lenka, Bařina Petr, Holá Marie, Hromasová Jana, 
                                                                Kochanová Aurelie, Ing. Ulej Milan
Omluven:                                              Ing. Choura Miloš 

Hosté:                                                   tajemník MěÚ
                                                               tisková mluvčí
                                                               ORM

Program jednání:
1) Zahájení, schválení programu, určení zapisovatele
2) Kontrola a schválení zápisu č. 08/2011 a zápisů č. 1/2012 a 2/2012 z jednání KV ZM Čelákovice
3) Informace o průběhu a plnění kontrolního úkolu 

„Plnění usnesení ZM a RM“
4) Projednání a zajištění úkolů dle plánu KV a nově přidělených úkolů z jednání ZM konaného 

dne 29.02.2012
5) Různé
6) Závěr

Všichni členové výboru obdrželi e-mailem pozvánku a dostupné podkladové materiály pro jednání KV. 
Jednání se uskutečnilo od 18.30 hod. v zasedací místnosti MÚ Čelákovice, 1. patro.

Průběh jednání:

1.   Zahájení, schválení programu, určení zapisovatele
                           Jednání zahájila a řídila předsedkyně KV – Mgr. Lenka Grygarová, která přivítala všechny 
přítomné, omluvila nepřítomného člena Ing. M. Chouru a konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina všech 
členů KV a výbor je tak usnášení schopný. 
                          Předsedkyně představila nově jmenované členy výboru - paní Janu Hromasovou, Aurelii
Kochanovou a Ing. Milana Uleje, kteří byli zvoleni ZM Čelákovice za odstoupivší členy (Ing. J. Šaldu, Ing. V. 
Fišerovou, P. Šafrovou) a odvolané členy (Ing. M. Moravce, J. Poklopovou). Novým členům bylo předáno  
jmenování, prohlášení o mlčenlivosti dle zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a byli seznámeni s 
platným jednacím řádem výborů ZM č. 1/4/2005. 
                            KV byl také informován o přijatém usnesení 12.3 ZM z jednání č. 12 z 29.2.2012, kterým 
zastupitelstvo snižuje počet členů KV na 7. 

                              - Navržený program jednání byl doplněn v bodě 2) o kontrolu a schválení zápisů č.1/ a 2/2012.   

Usnesení č. 01/2012/KV -  Kontrolní výbor schválil výše uvedený program jednání.         
                                  Hlasování: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0

          

                               - Zapisovatelem zápisu byla navržena J. Hromasová, která s návrhem souhlasila. .
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Usnesení č. 02/2012/KV -  Kontrolní výbor určuje za zapisovatelku zápisu z dnešního jednání paní Janu     
                               Hromasouvou.
                               Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 1 (J.Hromasová)

2.    Kontrola a schválení zápisu č. 08/2011 a zápisů č. 1/2012 a 2/2012 z jednání KV ZM Čelákovice
           
                               - K předloženým zápisům nebyly ze strany členů KV vzneseny žádné připomínky.
       
Usnesení č. 03/2012/KV -  Kontrolní výbor schvaluje zápisy č. 08/2011, 1/2012 a 2/2012 z jednání KV  ZM 
                               Čelákovice.                              
                                  Hlasování: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0

               

3.   Informace o průběhu a plnění kontrolního úkolu „Plnění usnesení ZM a RM“

                            Předsedkyně přivítala na jednání KV pana tajemníka MěÚ Čelákovice, který přítomné seznámil 
s dosavadní praxí a způsobem vedení a evidence plnění usnesení RM a ZM. Kontrola usnesení je připravována
na každé jednání RM i ZM, ale žádná souhrnná evidence není vedena.
                            KV předložil návrh, aby byla vytvořena přehledná tabulka (obdobně jako je tomu na jiných 
obecních úřadech), kde by byla vedena jmenovitě jednotlivá usnesení, úkoly z nich plynoucí, odpovědná osoba 
za splnění úkolu, termíny plnění a stav ke dni kontroly a tak dále. Příklad tabulky byl vedení úřadu již dříve 
předán. 
                           
                            Tajemník MěÚ přislíbil zavedení přehledné evidence usnesení v tabulkové formě od nejbližšího 
jednání RM a ZM. Současně zajistí ve spolupráci s IT Brandýs nad Labem-Stará Boleslav předložení tiskových 
sestav podání k úkolu Kontrola petic a stížností ze spisové služby úřadu. 

Usnesení č. 04/2012/KV – Kontrolní  výbor pověřuje Ing. Milana Uleje projednáním možností zavedení
                           evidence u informatiků MěÚ. 
                              Kontrolní výbor vzal informace o průběhu a plnění kontrolního úkolu na vědomí.         
                 Hlasování: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0  

                          Kontrolu usnesení RM a ZM (viz. usnesení KV ze dne 2.12.2011), vzhledem ke zjištěním KV, že 
na Mě. úřadě není k dispozici ucelený přehled plnění jednotlivých usnesení, nelze prakticky provést. Jednotliví 
zástupci pracovních skupin podají tedy informaci a písemný zápis o dosavadním průběhu kontrolního úkolu na 
zasedání KV dne 28.03.2012.

4.    Projednání a zajištění úkolů dle plánu KV a nově přidělených úkolů z jednáním konaného 29.2.2012  

                           Na jednání KV se dostavily tisková mluvčí a zástupce odboru ORM MěÚ Čelákovice, které 
předložily část podkladů, týkajících se kontrolního úkolu „Zadání jednotného vizuálního stylu Města - LOGA“. 
Seznámily KV s nutností výběru LOGA pro chod Města, průběhem tzv. „poptávkového řízení“, postupem při 
stanovení zakázkové ceny, výběrem a posouzením nabídek, sestavením „výběrové komise“, představením 
návrhů zástupci spol. HRaNa Radě města atd. Na některé dotazy pracovnice MěÚ nedokázaly kvalifikovaně 
odpovědět, KV tedy požádal o doplnění podkladových materiálů a sdělení požadovaných informací. 

Kontrolní výbor vzal předložené podklady a informace o průběhu loga na vědomí.                     

Členové KV si prostudují předložené materiály, které budou na příštím jednání výboru projednávány.
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Usnesení č. 05/2012/KV -  Kontrolní výbor se usnesl, že na kontrolním úkolu uloženém výboru usnesením
                               5.6 ZM „Prověření postupu ve věci zadání jednotného vizuálního stylu města
                               Čelákovice, včetně prověření škodní události města a toho kdo je za tento stav 
                                zodpovědný, s termínem předložení zápisu o kontrole na červnové zasedání ZM“ se
                               budou podílet všichni členové. 
                                 Hlasování: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0

                                   Předsedkyně informovala členy KV o dalším kontrolním úkolu, uloženém výboru na jednání 
Zastupitelstva města dne 29.02.2012. 

                                 Usnesením 4.1 ZM byly finanční výbor a kontrolní výbor pověřeny kontrolou hospodaření 
s finančními prostředky v Městském muzeu v Čelákovicích, získanými archeologickou činností v letech 2004 –
2010, které byly a jsou uvedeny na samostatném archeologickém účtu muzea s předložením zápisu o kontrole 
na červnovém zasedání ZM. 
                                 Usnesením 4.2 ZM ukládá ZM finančnímu a kontrolnímu výboru provést kontrolu všech 
účetních operací na samostatně vedeném publikačním účtu v Městském muzeu v Čelákovicích období 2003-
2010 s předložením zápisu o kontrole na červnovém zasedání ZM. 

Usnesení č. 06/2012/KV -  Členové KV vzali informaci na vědomí a souhlasí s tím, aby tento kontrolní úkol
                                   byl projednán na příští schůzi KV.              
                                      Hlasování: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0

Návrh na provedení kontrol:

                                KV v návaznosti na schválený plán práce a kontrolní činnosti na 1. pololetí roku 2012 
projednal přidělení jednotlivých kontrolních úkolů. 

                              1/ Kontrola dodržování zákonných postupů ze strany MěÚ při vyřizování stížností a petic. 
                                  Termín splnění: červen 2012.
                                  Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení:

                                                           Ing. Milan Ulej – vedoucí KS
                                                           Aurelie Kochanová, Mgr. Lenka Grygarová

Usnesení č. 07/2012/KV -  Kontrolní výbor schvaluje pověření členů KV k danému kontrolnímu úkolu.       
                                   Hlasování:  pro – 6,  proti - 0,  zdržel se – 0

                              2/ Následná kontrola postupu správce bytové fondu města vůči neplatičům nájemného a 
dalších služeb spojených s bydlením.  
                                  Termín splnění: červen 2012.
                                  Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení:

                                                           Marie Holá – vedoucí KS
                                                           Petr Bařina, Mgr. Lenka Grygarová

Usnesení č. 08/2012/KV -  Kontrolní výbor schvaluje pověření členů KV k danému kontrolnímu úkolu.       
                                     Hlasování:  pro – 6,  proti - 0,  zdržel se – 0

                            3/ Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory (FV, OV). 
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                                  Termín splnění: červen 2012.
                                  Kontrolu provede kontrolní skupina ve složení:

                                                           Jana Hromasová – vedoucí KS
                                                            Petr Bařina, Marie Holá, Ing. Miloš Choura, Mgr. Lenka Grygarová

Usnesení č. 09/2012/KV -  Kontrolní výbor schvaluje pověření členů KV k danému kontrolnímu úkolu.       
                                       Hlasování:  pro – 6,  proti - 0,  zdržel se – 0

                              

5.    Různé

                              Předsedkyně předložila KV návrh předsedy FV Ing. Studničky na uspořádání společné schůze 
kontrolního a finančního výboru ZM. Po diskuzi členů výboru byl předložen návrh usnesení:

Usnesení č. 10/2012/KV – Kontrolní výbor nesouhlasí s uspořádáním společné schůze finančního a 
kontrolního výboru. Plnění společných kontrolních úkolů bude projednáno vždy pouze na úrovni 
předsedů výborů. 
                               Hlasování:  pro – 4,  proti - 0,  zdržel se – 2 (Mgr. Grygarová, Ing. Ulej) 

                            Pan Bařina podal na základě podnětů občanů návrh na prověření přijímacích řízení do 
mateřských škol. 

6.    Závěr

                           Závěrem předsedkyně poděkovala všem přítomným členům za účast. Termín dalšího jednání
výboru je stanoven dle schváleného Plánu práce KV na 28.03.2012 v 18:30 hod. v zasedací místnosti MÚ 
Čelákovice. Novým členům výboru bude zaslán Plán práce předsedkyní KV e-mailem. 
                                 
Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 21:15 hodin.

V Čelákovicích dne:  14.03.2012
Zapsala:  Jana Hromasová 

                                                                                                   

                                                                                                                       Mgr. Lenka Grygarová
                                                                                                     předsedkyně Kontrolního výboru ZM Čelákovice

Přílohy:  Prezenční listina
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