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ZÁPIS Č. 05  Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU

29.09.2011

Přítomni: Mgr. Grygarová Lenka, Holá Marie, Ing. Choura Miloš,  Poklopová Jana, 
Omluveni:      řádně omluvena - Ing. Fišerová Veronika  
                       dodatečně omluveni - Bařina Petr, Ing. Moravec Milan a Ing. Šalda Josef 
Hosté :            Masár Julius

Program jednání:
1) Zahájení a schválení programu jednání
2) Určení zapisovatele
3) Připomínky k zápisu a usnesení z předchozího jednání KV
4) Informace o průběhu plnění úkolů vyplývajících z usnesení KV
5) Příprava plánu práce KV na rok 2012
6) Stanovení  termínů dalších jednání KV do konce II. pololetí 2011
7) Různé

Jednání se uskutečnilo od 18.00 hod. v klubovně Kulturního domu Čelákovice.

K programu:

1) Zahájení jednání a schválení programu jednání
 Předsedkyně KV přivítala přítomné členy výboru.
 Omluvila nepřítomnou Ing. Fišerovou a konstatovala, že vzhledem k tomu, že není jednání 

přítomna nadpoloviční většina jeho členů, není kontrolní výbor usnášení schopný. 
Z tohoto důvodu nebylo možné schválit program jednání, zapisovatele, zápis a usnesení 
z předchozího 4. jednání Kontrolního výboru, konaného dne 15.06.2011. 

Přítomní členové výboru se shodli, že zasedání bude mít pouze diskusní charakter. 

             2) Informace o průběhu plnění úkolů vyplývajících z usnesení KV
                        �   Mgr. Grygarová uvítala p. Masára, předchozího předsedu KV, který poděkoval přítomným          
                              členům za spolupráci. Dále informoval o stavu a průběhu kontrolních úkolů prováděných na 
                              základě pověření Usnesením č. 06/2011/7.1.2 zasedání Zastupitelstva města Čelákovice 
                             konaného dne 27.04.2011, ke dni jeho rezignace na člena ZM. Vyplynulo, že dosud nebyly
                             předány nebo dokončeny úkoly pod body a) a b), výše uvedeného Usnesení ZM. 
                           �   V souvislosti s neusnášení schopností výboru bude nutné procesně tyto skutečnosti 
                               projednat na dalším jednání výboru. 

3)   Různé
                           �     Předsedkyně KV znovu upozornila, že výbor nebyl usnášení schopen, což je nejen 

               neslušné vůči přítomným členům a hostu,  ale dochází tak k snižování kvality a blokace 
                               práce celého Kontrolního výboru ZM Čelákovice.            

                           �     Příští zasedání se uskuteční dne 20.10.2011 v 18.00 hod. Místo jednání bude upřesněno 
                                  na pozvánce.
                                    
Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 19,20 hodin.    

                                                                                                   Mgr. Lenka Grygarová, v.r.
                                                                                                      předsedkyně Kontrolního výboru ZM Čelákovice
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