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Zpráva o činnosti 
Kontrolního výboru Zastupitelstva města Čelákovice

za období od 30.11.2010 -  31.12.2011

Předkládá :   Kontrolní výbor Zastupitelstva města Čelákovice

Zastupitelstvo města Čelákovice (dále jen ZM) zřídilo, ve smyslu § 119 zák. č. 128/2000 Sb. 
o obcích (obecním zřízení), v platném znění, pro volební období 2010 - 2014 na svém 
ustavujícím zasedání dne 30.11.2010 Kontrolní výbor ZM (dále jen KV) v počtu 9 členů (viz. 
usnesení č. 8.2 ZM). Předsedou KV byl zvolen pan Július Masár. Na zasedání ZM konaném 
dne 15.12.2010 byli jmenováni za členy výboru: Marie Holá, Petr Bařina, Ing. Miloš Choura, 
Ing. Josef Šalda, Ing. Veronika Fišerová, Jana Poklopová, Ing. Milan Moravec (viz. usnesení 
č. 11 ZM).

Dne 13.07.2011 rezignoval na funkci zastupitele, a tím současně také na funkci předsedy KV,
pan Julius Masár a dne 23.08.2011 rezignovala na funkci členky KV paní P. Šafrová.         
V souladu s § 117 odst. 4 zákona obcích, je vždy předsedou výboru člen zastupitelstva. 
Novou předsedkyni KV byla ZM zvolena Mgr. Lenka Grygarová. Člen výboru však nebyl 
dovolen a kontrolní výbor do konce roku 2011 pracoval v počtu 8 členů. 

KV se v období od 30.11.2010 do 31.12.2011 scházel pravidelně jednou měsíčně. Zasedal 
celkem osmkrát, a to v termínech - 17.03., 13.04., 18.05., 15.06.,  23.09., 20.10., 16.11. a 
2.12.2011, přičemž na jednání dne 23.09.2011 nebyl výbor usnášení schopný. 
Účast jednotlivých členů na jednáních KV je uvedena v následující tabulce:

Přehled účasti jednotlivých členů KV

Členové KV Účast od zvolení do funkce do konce roku 2011 v %

Mgr. Grygarová Lenka 100   %

Holá Marie 100   %

Ing. Choura Miloš 100   %

Masár Julius – rezignoval 100   %

Bařina Petr 62,5 %

Ing. Šalda Josef 62,5 %

Ing. Fišerová Veronika 50  %

Poklopová Jana 50  %

Ing. Moravec Milan 50  %

Šafrová Pavla - rezignovala 50  %



2

Z každého svého zasedání a kontroly, v souladu s platným Jednacím řádem výborů 
zastupitelstva města I/4/2005, vyhotovil KV zápis z jednání včetně usnesení a písemný zápis 
z provedené kontroly, které byly spolu s prezenční listinou pravidelně přílohou materiálů
k zasedání ZM. Kontrola plnění usnesení zastupitelstva a rady města dle zákonného oprávnění 
nebyla v tomto období KV prováděna.
Na svých jednáních se KV mimo jiné zabýval zejména kontrolními úkoly uloženými ZM:

Jednání č. 1/2011 KV 17.03.2011
-     ZM pověřilo KV dne 09.03.2011 usnesením č. 04/2011/3.2.1 ZM  kontrolním úkolem :

Prověření postupu pořízení a způsobu úhrady úklidového stroje Rondo od firmy PEKASS 
a.s. a prověřením nároku Technických služeb Čelákovice (dále jen TSČ) na dodatečný 
příděl do investičního fondu na úhradu uklízecího stroje a zdůvodnění nenárokování 
proplacení části 420.000,- Kč při přípravě rozpočtu 2011.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jednání č. 2/2011 KV 13.04.2011
- Výbor projednal závěry z kontroly a Protokol k provedené kontrole v TS Čelákovice ze 

dne 30.03.2011 z kontroly – „Prověření postupu pořízení a způsobu úhrady úklidového 
stroje Rondo od firmy PEKASS a.s…“. Kontrolní výbor přijal usnesení:
Výbor souhlasí s předložením protokolem a jeho závěry a navrhuje, aby výsledky 
kontroly vzalo ZM na vědomí.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jednání č. 3/2011 KV 18.05.2011
- ZM pověřilo KV dne 27.04.2011 usnesením č. 06/2011/7.1.1.:

Kontrolou dodržování smlouvy o využívání služebního vozidla Škoda Octavia           
Městského úřadu Čelákovice a správností úhrad za odježděné soukromé kilometry, a to 
ve 2 obdobích: 1.12.2010 – 20.1.2011 a 21.1.2011 – 30.4.2011.

- Na základě předložených návrhů kontrolní činnosti KV ke schválení ZM pro příští období 
pověřilo zastupitelstvo výbor usnesením č. 06/2011/7.1.2 následujícími kontr. úkoly :
a) Prověření postupu správce bytového fondu města vůči neplatičům nájemného a 

dalších služeb spojených s bydlením
b) Prověření postupu nakládání s vytěženou dlažbou při rekonstrukci ulice Stankovského 
c) Prověření postupu únorového přidělení bytu v Milovicích

Předseda výboru (pan J. Masár) požádal za KV na jednání ZM vedoucí odboru starosty o 
písemné zdůvodnění zamítnutí některých navržených kontrolních úkolů (viz. zápis č. 6 
z jednání ZM konaného dne 27.04.2011 bod 7.1).    Dosud nezodpovězeno!
___________________________________________________________________________
Jednání č. 4/2011 KV 15.06.2011
- Výbor projednal zápis a výsledky z provedené kontroly (viz usnesení 06/2011/7.1.1) :

- „Dodržování smlouvy o využívání služebního vozidla Škoda Octavia …“ a zjištění ve 
věci uloženého kontr. úkolu (viz usnesení 06/2011/7.1.2c) „Prověření postupu 
únorového přidělení bytu v Milovicích“.

-      KV dále projednal informace o průběhu všech uložených kontrolních úkolů a přijal      
       následující usnesení:

Výbor souhlasí se závěry ke kontrolním úkolům a kontrolní výbor souhlasí 
s jednotlivými body vystoupení předsedy KV p. Masára na Zastupitelstvu města dne 
29.06.2011.

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
Jednání č. 5/2011 KV 29.09.2011
- Na jednání KV nebyla přítomna nadpoloviční většina členů a výbor tak nebyl usnášení 

schopný.
___________________________________________________________________________     
Jednání č. 6/2011 KV 20.10.2011
- Výbor projednal zápis a výsledky z provedené kontroly (viz usnesení 06/2011/7.1.2b) :

-„Prověření postupu nakládání s vytěženou dlažbou při rekonstrukci ulice Stankovského“ 
-     KV dále projednal informace o průběhu uloženého úkolu (viz usnesení 06/2011/7.1.2a), 
        doplnil kontrolní skupinu o dva členy.
- Byl projednán podnět týkající se Městské policie. 
___________________________________________________________________________
Jednání č. 7/2011 KV 16.11.2011
- KV definoval nutnost provádění kontroly plnění usnesení ZM a RM, vyplývající ze 

zákona o obcích
- Předběžně projednán Plán práce KV pro následující období roku 2012.
___________________________________________________________________________
Jednání č. 8/2011 KV 02.12.2011
- KV projednal kompletní závěry a zprávy z provedených kontrol uložených výboru ZM:
- „Prověření postupu správce bytového fondu města vůči neplatičům nájemného a dalších 

služeb spojených s bydlením.“ Na základě kontrolních zjištění přijal KV následující 
doporučující usnesení k předložení zastupitelstvu: 
Zastupitelstvo města ukládá Radě města ve spolupráci se správcem bytového fondu 
Q-BYT Čelákovice spol. s r.o. zajistit zpracování metodiky pro vymáhání dluhů na 
nájemném a dalších službách spojených s bydlením v bytech v majetku města, a 
dále upravení stávajících upomínek a nájemních smluv dle platných zákonů. 

- „Prověření postupu nakládání s vytěženou dlažbou při rekonstrukci ulice Stankovského.“
KV přijal usnesením doporučující návrh opatření:
Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu města, aby dle platné legislativy 
důsledně vyžadovalo vymáhání pohledávky za povinným, a to i soudní cestou, a dále 
aby zajistilo pro příště důslednější kontrolu při hospodaření a nakládání 
s majetkem města. 

- Projednán plán práce pro první pololetí roku 2012. KV přijal usnesení:
Kontrolní výbor schvaluje Plán práce a kontrolní činnosti KV ZM Čelákovice na 1. 
Pololetí roku 2012.

___________________________________________________________________________

V uvedeném období byly KV všechny projednávané a Zastupitelstvem města uložené 
kontrolní úkoly dokončeny; souhrnné výsledky s podrobnějšími informacemi jsou obsaženy 
v zápisech z jednání KV a z provedených kontrol, které jsou uloženy k dispozici na MěÚ 
Čelákovice. Zápisy a zprávy předložené výborem ZM byly na jednotlivých zasedáních 
zastupitelstvem vždy usnesením - vzaty na vědomí. 

Zpracovala :  Mgr. Lenka Grygarová, předsedkyně KV
Dne:               15.01.2012

Zpráva byla projednána na jednání KV dne 28.03.2012
a schválena kontrolním výborem usnesením č. 17/2012/KV.
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