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ZÁPIS Č. 06  Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU

20.10.2011

Přítomni:          Mgr. Grygarová Lenka, Holá Marie, Ing. Choura Miloš, Bařina Petr, Ing. Moravec Milan
Omluveni:        Ing. Šalda Josef, Ing. Fišerová Veronika, Poklopová Jana
Neomluven:     -----

Program jednání:

             1.   Zahájení a schválení programu jednání
             2.   Určení zapisovatele 
             3.   Kontrola zápisu a plnění usnesení ze 4. schůze KV ze dne 15.06.2011

           4.   Průběžné informace o plnění úkolů vyplývajících z přijatého Usnesení ZM č. 06/2011/7.1.2
           5.   Kontrola plnění usnesení ZM a RM 
           6.   Příprava plánu práce KV na rok 2012
           7.   Různé

Jednání se uskutečnilo od 18:00 hod. v zasedací místnosti  Radnice I., 1. patro, nám. 5. května, Čelákovice 

K programu:

1.   Zahájení schůze a schválení programu jednání
 předsedkyně kontrolního výboru přivítala účastníky a omluvila nepřítomné – viz. prezenční 

listina 
 žádné změny programu nebyly navrženy

      Návrh usnesení:  Kontrolní výbor schvaluje program schůze, konané dne 20.10.2011, ve výše 
                                   uvedeném rozsahu

   Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0
          Návrh byl přijat.

2.   Určení zapisovatele
 zapisovatelem zápisu byla navržena paní Marie Holá, která s návrhem souhlasila
 Ing. Milan Moravec se nabídl, že od příští schůze KV bude pořizovat zápisy z jednání

       Návrh usnesení:  Kontrolní výbor určuje za zapisovatele zápisu paní Marii Holou
                       Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0

              Návrh byl přijat.

3.    Kontrola zápisu a plnění usnesení ze 4. schůze KV konané dne 15.06.2011             
 předsedkyně KV informovala, že na jednání KV dne 29.9.2011 nebyl výbor usnášení 

schopný, z tohoto důvodu je zápis č. 04 předkládán až nyní  
 KV zkontroloval zápis a konstatoval, že jednotlivá usnesení ze zápisu KV č. 04 jsou 
     plněna nebo probíhá průběžně jejich plnění
 ZM nepřijalo ve vztahu k KV žádné usnesení ani nepověřilo KV žádnými úkoly

       Návrh usnesení:  Kontrolní výbor schvaluje zápis z jednání č. 04 ze dne 15.06.2011                              
                            Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0

               Návrh byl přijat.
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4.   Průběžné informace o plnění úkolů vyplývajících z přijatého Usnesení ZM č. 06/2011/7.1.2
 K úkolu (pověření KV Usnesením ZM 06/2011/7.1.2a) - Prověrka postupu Q-bytu vůči           

          neplatičům nájemného a dalších služeb spojených s bydlením:
       

         - Pan Ing. Moravec seznámil přítomné členy KV s dosavadním průběhem kontroly, přičemž 
          vyplynulo, že šetření dosud nebylo ani zahájeno.  

- Na základě Usnesení č.5  zápisu z jednání KV č.03 ze dne 18.05.2011 byli tímto      
kontrolním  úkolem  pověřeni p. Ing. M. Moravec a p. P. Šafrová. 
- Z důvodu rezignace p. Šafrové na funkci členky KV byli vedle Ing. Moravce nově 
provedením této kontroly pověřeni také p. Marie Holá a p. Petr Bařina.  
- Ing. Moravec přislíbil zajistit předem listinné podklady ke kontrole 
- p. Bařina a p. Holá následně, po předchozí domluvě, provedou kontrolu postupu Q-bytu 

ve výše uvedené věci, tak, aby kontrolní skupina mohla seznámit členy KV s průběhem, 
případně závěry kontroly již na nejbližší schůzi KV

 K úkolu (pověření KV Usnesením ZM 06/2011/7.1.2a): - Prověření postupu nakládání 
s vytěženou dlažbou při rekonstrukci ulice Stankovského:
- Pan Ing. Choura  podal informaci o probíhající kontrole, která nebyla zatím ukončena 
z důvodu náročnosti zjišťování všech navazujících skutečností na více pracovištích ve 
městě. K doplnění úkolu bude vyžádána kopie smlouvy uzavřené mezi MěÚ Čelákovice a 
dodavatelskou firmou. 
- Tento kontrolní úkol bude znovu projednán na nejbližším zasedání kontrolního výboru.

     Návrh usnesení:  Kontrolní výbor bere na vědomí stav a průběžné informace ke kontrolním úkolům.
Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0
Návrh byl přijat.

5.    Kontrola plnění usnesení ZM a RM                             
 Projednání tohoto bodu bylo, pro značnou obsáhlost kontrolovaných podkladů,   

                                 přesunuto na příští schůzi KV, s tím, že tento kontrolní úkol bude probíhat po etapách.                  
                                  Nejprve bude provedena kontrola usnesení ZM a RM za období září, říjen 2011.    

6.    Příprava plánu práce na rok 2012
 Členové KV vedli jednání o obsahu plánu práce, o možnostech a pravomocech KV, výběru   
    jednotlivých kontrolních akcí, způsobu provádění kontrol atd. Všem členům bylo v této  
    souvislosti uloženo připravit si konkrétní návrhy na zařazení kontrolních akcí pro následující 
    období. Přítomní členové KV se  dohodli, že plán práce bude podrobně projednán a případně 
    schválen na příštím zasedání KV.           

7.     Různé
 v diskusi byly projednány různé podněty od občanů 
 Ing. Moravec předložil stížnost na rozdělení okrsků jednotlivým příslušníkům Městské policie
 Byl podán návrh, aby se k dané problematice přidělení lokalit jednotlivým příslušníkům MP 
     vyjádřil místostarosta I. Ing. Sekera a bezpečnostní výbor. Zajistí předsedkyně výboru
 Termín další schůze KV byl dohodnut na středu 16.11.2011 v 18:00, s tím,   

  že místo konání bude upřesněno a členové KV budou  obesláni pozvánkou . 
  Předsedkyně KV na závěr poděkovala všem přítomným členům za účast.   

                    
Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 19,55 hodin.

                            
                               

předsedkyně  Kontrolního výboru ZM  Čelákovice: Mgr. Lenka Grygarová

V Čelákovicích, dne 20.10.2011




