
                                                                                                                           Kontrolní výbor

ZÁPIS Č. 03  Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU

18.05.2011

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

Program jednání:
1) Zahájení schůze a schválení programu
2) Kontrola zápisu a plnění usnesení
3) Informace z jednání zastupitelstva města 27.4. a 5.5.2011
4) Diskuse, různé
5) Agenda KV
6) Shrnutí závěrů jednotlivých bodů jednání
7) Závěr schůze.

Jednání se uskutečnilo od 18 hod. v klubovně Kulturního domu.

K programu:

1) Zahájení společné schůze a schválení programu jednání
 předseda kontrolního výboru přivítal účastníky a omluvil nepřítomné – viz výše uvedeno

p. Bařina a p. Šafrová byli omluveni dodatečně
 žádný bod nebyl přidán

Návrh usnesení:  Výbor schvaluje program jednání na den   18.05.2011.  
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0
Návrh byl přijat.

2) Kontrola zápisu a plnění usnesení
 zápis 02/KV byl odsouhlasen 
 rovněž kontrola usnesení byla odsouhlasena:

-  doporučení byla projednána zastupitelstvem města 27.4.2011, viz bod č.3 tohoto zápisu

Návrh usnesení:  Výbor bere na vědomí
                  Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0
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            3)   Informace z jednání zastupitelstva města dne 27.4. a 5.5.2011 – informaci podal p. Masár. Týkala se 
                především návrhů předložených zastupitelstvu kontrolním výborem. Zastupitelstvem neprošly 
                    všechny. Zde je rekapitulace:

  3.1.  KV doporučuje ZM pověřit KV kontrolou dodržování smlouvy o využívání služebního vozidla 
         radnice a správnosti úhrad za odježděné soukromé kilometry, včetně jeho plného uvolnění 
         pro výkon funkce na radnici. Zastupitelstvem neprošla formulace o kontrole plněho 
         uvolnění výkonu funkce na radnici s odůvodněním, že se jedná o personální záležitosti.
 3.2.  KV doporučuje ZM pověřit KV prověřit správce bytového fondu města ve věci postupu vůči 
        neplatičům nájemného a dalších služeb spojených s bydlením. Zastupitelstvem tento úkol 
        prošel v plném znění.
3.3.  KV doporučuje ZM pověřit KV prověřit postup nakládání s vytěženou dlažbou při  rekonstrukci
        ulice Stankovského. Zastupitelstvem tento úkol prošel v plném znění.
3.4.  KV doporučuje ZM pověřit KV prověřit správnost postupu při ukončení pracovního poměru 
        Ing. B. K. po skončení mandátu starosty města. Zastupitelstvem tento návrh neprošel
        pouze s obecným odůvodněním, že formulace návrhu jsou v rozporu se zákonem o 
        obcích, resp. že návrh je nedostatečně formulován a že se opět jedná o personální 
        záležitosti, které kontrolní výbor nemůže ze zákona prověřovat. Předseda KV požádal
        během diskuse na zmíněném zasedání ZM zástupce odborného pracoviště radnice o

                            písemné zdůvodnění pro kontrolní výbor. Zatím nebylo nijak reagováno.
3.5.  KV doporučuje ZM pověřit KV prověřit rozsah a funkčnost pochůzkové činnosti příslušníků 
        Městské policie Čelákovice. Zastupitelstvem tento návrh neprošel také ze stejného
        důvodu jako návrh uvedený pod bodem 3.4., tj. je v rozporu se zákonem o obcích a je 
        nedostatečně formulován.     
3.6.  Naopak z diskuse na ZM vyplynul návrh úkolu, který ZM přijalo a který zní:  ZM pověřuje
        KV prověřením postupu únorového přidělení bytu v Milovicích.

Návrh usnesení:  Výbor bere informace ze zasedání ZM na vědomí
                  Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0

4)  Diskuse, různé:
 na jednání u tohoto bodu proběhla rozsáhlá diskuse, ze které vyplynulo rozdělení kontrolních 

úkolů, které je uvedeno v následujícím bodě (č. 5).
 k bodu 3.4.: nesprávnost postupu ukončení pracovního poměru ing. B. K. byl velmi 

diskutován a bylo konstatováno, že oprávnění prověřit tuto kauzu kontrolni výbor má, 
protože se jedná o zaměstnanecký vztah a o peníze města. Předseda kontrolního výboru byl 
vyzván, aby znova požádal ZM o pověření.

 z diskuse vyplynula připomínka vůči investorovi – městu (tj. k odborníkům, kteří mají na 
starosti hlídání městských projektů) k nepraktickému projektování podélných parkovacích 
míst vedle rekonstruovaných městských komunikací, které jsou tzv. ostré a špatně se do 
nich vjíždí.

5)    Agenda kontrolního výboru
 K úkolu 3.1.:   
       ZM dne 27.4. (usnes. 06/2011/7.1.1) pověřuje kontrolní výbor kontrolou dodržování
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                                             smlouvy o využívání služebního vozidla Škoda Octavia 8S3 4294 Městského  úřadu
       Čelákovice  a správnosti úhrad za odježděné soukromé  kilometry a to ve dvou

                                             obdobích: 1.12.2010 – 20.1.2011 a 21.1.2011 – 30.4.2011 
       - KV pověřuje kontrolou p. Masára a p. Holou.
 K úkolu 3.2.:

ZM dne 27.4. (usnes. 06/2011/7.1.2a) pověřuje kontrolní výbor prověřením postupu
                                             správce bytového fondu města vůči neplatičům nájemného a  dalších služeb
                                             spojených s bydlením – KV pověřuje kontrolou p. Ing. Moravce a p. Šafrovou.

 K úkolu 3.3.:
ZM dne 27.4. (usnes. 06/2011/7.1.2b) pověřuje kontrolní výbor prověřením postupu
nakládání s vytěženou dlažbou při rekonstrukci ulice Stankovského – KV pověřuje 
kontrolou p. Ing. Šaldu a p. Ing. Chouru.

 K úkolu 3.6.:
ZM dne 27.4. (usnes. 06/2011/7.1.2c) pověřuje kontrolní výbor prověřením postupu
únorového přidělení bytu v Milovicích – KV pověřuje kontrolou p. Masára formou

                                             písemného potvrzení, že se o přidělení bytu nejednalo, ale pouze o změnu znění 
smlouvy o pronájmu se stávajícím nájemníkem.

Návrh usnesení: Výbor souhlasí se závěry i jejich formulacemi.                 
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0
Návrh byl přijat.

  6)   Shrnutí závěrů jednotlivých bodů závěrů – předseda kontrolního výboru provedl závěrečnou 
         kontrolu přijatých závěrů. Termín další schůze bude opět ve středu 15.6.2011 od 18 hod. a členové
         budou  obesláni pozvánkou s programem. Místo konání – pravděpodobně některá z kluboven
         Kulturního domu.
         

       Návrh usnesení: Výbor bere na vědomí.
Hlasování: pro – 5, proti – 0, zdržel se – 0 
Návrh byl přijat.

 7)   Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 19,30 hodin.    
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