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ZÁPIS č. 4/2012

z jednání Kontrolního výboru ZM Čelákovice,

konaného dne 28.03.2012

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

Program jednání:
 Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele
 Ověření a schválení zápisu z minulého jednání KV 
 Zpráva o dosavadním průběhu kontroly plnění usnesení ZM a RM 
 Průběžné informace o probíhajících kontrolních úkolech
 Projednání závěrečné zprávy KV za rok 2011
 Podněty členů výboru, různé

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

Průběh jednání:

1.   Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele
                           Předsedkyně KV – Mgr. Lenka Grygarová, zahájila v 18:30 hod. jednání přivítáním přítomných 
členů, konstatovala, že výbor je usnášení schopný a vyzvala členy k doplnění navrženého programu jednání. 
Nebyl předložen žádný doplňující návrh. 
                           
Usnesení č. 11/2012/KV - Kontrolní výbor schválil výše uvedený program jednání

        
                                  Hlasování:  pro – 7,  proti - 0,  zdržel se – 0
                              Usnesení bylo přijato.

          
                               - Zapisovatelem zápisu byla navržena paní J. Hromasová, která s návrhem souhlasila. 

Usnesení č. 12/2012/KV - Kontrolní výbor schvaluje za zapisovatelku zápisu z dnešního jednání paní Janu 
Hromasovou.

                               Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 1 (J.Hromasová)
                               Usnesení bylo přijato.
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2.    Ověření a schválení zápisu z minulého jednání KV
                               - K zápisu z minulého jednání KV nebyly vzneseny žádné připomínky, jednotlivá přijatá 
usnesení jsou plněna nebo probíhá průběžně jejich plnění.
       
Usnesení 13/2012/KV - Kontrolní výbor schvaluje zápis č. 3/2012 z jednání KV ZM ze dne 14.03.2012 a
                              bere na vědomí informace o plnění přijatých usnesení.
                           
                                  Hlasování: pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0
                               Usnesení bylo přijato.

3.   Zpráva o dosavadním průběhu kontroly plnění usnesení ZM a RM
                             - Zástupci původních kontrolních skupin (viz.usnesení č. 3.1/2011 z jednání KV dne 2.12.2011) 
informovali členy KV o zjištěních, která vyplynula z dosavadního průběhu tohoto úkolu. 

             
Usnesení 14/2012/KV - Kontrolní výbor bere na vědomí informace z kontroly o plnění usnesení ZM a RM. 
                           
                                   Hlasování: pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0
                               Usnesení bylo přijato.

                                  
4.    Průběžné informace o probíhajících kontrolních úkolech
                         a/ Kontrola dodržování zákonných postupů ze strany MěÚ při vyřizování stížností a petic.            
S dosavadním průběhem, podkladovými materiály a zjištěními podrobně seznámil členy KV vedoucí kontrolní 
skupiny pan Ing. M. Ulej. Výbor navrhl ještě doplňující kroky s tím, že závěry z tohoto kontrolního úkolu budou 
předloženy na příštím jednání KV. 
                        b/ Následná kontrola postupu správce bytové fondu města vůči neplatičům nájemného a 
dalších služeb spojených s bydlením.                                    
S průběhem kontrolního úkolu seznámila členy za kontrolní skupinu paní Holá. Proběhne jednání s ředitelem 
Q-bytu. Na příští schůzi výboru budou předloženy konkrétní zjištění a výstupy.
                        c/  Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory (FV, OV). 
Vedoucí kontrolní skupiny paní Hromasová seznámila výbor s dosavadními zjištěními dle dostupných podkladů 
předložených Městským úřadem či veřejně dostupných na stránkách města. Paní Hromasová zajistí jednání  
s předsedy jednotlivých výborů, dovyžádá od MěÚ podkladové materiály, které nebyly poskytnuty v souladu 
s rozsahem prováděné kontroly KV. Závěrečný protokol bude předložen členům na příštím jednání KV. 
                        d/ „Prověření postupu ve věci zadání jednotného vizuálního stylu města Čelákovice, 
včetně prověření škodní události města a toho, kdo je za tento stav zodpovědný.“
Předsedkyně seznámila členy s doplňujícími vyjádřeními (ze dne 28.3.2012), ve kterých tisková mluvčí upřesňuje 
některé z KV požadovaných informací a podkladových materiálů (viz. bod 4 zápisu z jednání KV č. 3/2012).
Členové se ke všem dosud ke kontrole předloženým podkladům a zjištěním jednotlivě vyjádřili, paní Holá 
předložila písemnou zprávu. KV žádá, prostřednictvím své předsedkyně, doplnění o vyjádření tajemníka MěÚ, 
zda byly ze strany úřadu skutečně předloženy veškeré relevantní písemné podklady k tomuto kontrolnímu úkolu.
Na příštím jednání KV bude předsedkyní v součinnosti s ostatními členy předložena zpráva z kontroly. 

Usnesení 15/2012/KV - Kontrolní výbor bere na vědomí informace o průběhu, plnění a požadovaném
doplnění jednotlivých kontrolních úkolů. 
                          
                                   Hlasování: pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0
                               Usnesení bylo přijato.
__________________________________________________________________________________________
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                            - Kontrolní výbor projednal kontrolní úkoly, uložené KV a FV Zastupitelstvem města dne 
29.2.2012 usnesením č. 4.1 ZM, kterým 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, a usnesením č.  4.2 ZM, kterým ZM ukládá 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. 
Z diskuse o úkolech vyplynulo, že se jedná o velice obsáhlý úkol, a bylo tedy navrženo, aby se na tomto úkolu 
podíleli všichni členové KV pod vedením Ing. Choury. Termín plnění: předložení zprávy z kontroly nejpozději na 
jednání KV v červnu 2012 (tj. 6.6.2012).
                          
Usnesení 16/2012/KV - Kontrolní výbor pověřuje provedením kontroly dle usnesení ZM č. 12/2012/4.1 a č. 
12/2012/4.2 kontrolní skupinu ve složení - vedoucí kontrolní skupiny Ing. M. Choura, členové: Ing. M. Ulej, 
M. Holá, J. Hromasová, P. Bařina, A. Kochanová, Mgr. L. Grygarová.
      

                                  Hlasování:  pro – 7,  proti - 0,  zdržel se – 0
                              Usnesení bylo přijato.

5. Projednání závěrečné zprávy KV za rok 2011
                              - Členům výboru byla předsedkyní, dle pověření KV ze dne 2.12.2011, předložena zpracovaná 
Zpráva o činnosti KV. Mgr. Grygarová informovala výbor, že zpráva obsahuje celé období od zřízení výboru (tj.  
od 30.11.2010 -  31.12.201). Zpráva byla projednána.

Usnesení 17/2012/KV - Kontrolní výbor schvaluje předloženou Zprávu o činnosti KV ZM Čelákovice za od  
30.11.2010 – 31.12.2011.      

                              Hlasování:  pro – 7,  proti - 0,  zdržel se – 0
                              Usnesení bylo přijato.

6.    Podněty členů výboru, různé
                            Paní Hromasová upozornila na usnesení RM č. 5/2012 ze dne 01.03.2012, ve kterém RM 
souhlasí s použitím prostředků investičního fondu Městského muzea v Čelákovicích k pořízení terénního auta v
maximální hodnotě 265 tis. Kč a k pořízení multifunkčního kopírovacího stroje v maximální hodnotě 85 tis. Kč. 
__________________________________________________________________________________________
                                                 
                           Závěrem předsedkyně poděkovala všem členům za aktivní účast a ukončila jednání kontrolního 
výboru 20:45 hodin. Termín dalšího jednání výboru je stanoven dle schváleného Plánu práce KV na  09.05.2012 
v 18:30 hod. již tradičně v zasedací místnosti MÚ Čelákovice.

                                                                                                                          Mgr. Lenka Grygarová
                                                                                                     předsedkyně Kontrolního výboru ZM Čelákovice

Přílohy:  Prezenční listina
                 Zpráva o činnosti KV ZM za 2010-2011

V Čelákovicích dne:  29.03.2012
Zapsala:                    Jana Hromasová 
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