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ZÁPIS č. 5/2012

ze zasedání Kontrolního výboru ZM Čelákovice,

konaného dne 09. 05. 2012

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

Hosté:                                                     Jan Baran (tajemník MěÚ Ćelákovice)

Program jednání:
1) Zahájení, prezentace, schválení programu jednání, určení zapisovatele
2) Rekapitulace zápisu z minulého jednání KV
3) Kontrola plnění usnesení přijatých orgány města (ZM,RM)
4) Informace z probíhajících kontrolních úkolů, předložení zpráv KS
5) Seznámení s podklady a informacemi k novým kontrolním úkolům
6) Různé
7) Závěr

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

Průběh jednání:

1.   Zahájení, prezentace, schválení programu jednání, určení zapisovatele                           
                           - Paní Mgr. Lenka Grygarová, zahájila schůzi kontrolního výboru v 18:30 hod., přivítala přítomné 
členy KV a konstatovala, že jsou přítomni všichni členové a kontrolní výbor je usnášení schopný. K navrženému 
programu jednání nevznesl žádný z členů doplňující návrh ani žádné připomínky.                            

Usnesení č. 18/2012/KV - Kontrolní výbor schválil výše uvedený program jednání         
                                  Hlasování:  pro – 7,  proti - 0,  zdržel se – 0
                              Usnesení bylo přijato.

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

Usnesení č. 19/2012/KV - Kontrolní výbor určuje paní Janu Hromasovou zapisovatelkou zápisu 
                                  z jednání dne  09. 05. 2012.
                               Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 1 (J. Hromasová)                 
                              Usnesení bylo přijato.

2.    Rekapitulace zápisu z minulého jednání KV
                               - KV ověřil zápis č. 4/2012 z jednání dne 28. 03. 2012. K zápisu nebyly vzneseny žádné 
připomínky ani doplnění. KV konstatoval, že jednotlivá usnesení jsou splněna nebo v souladu se stanovenými 
termíny probíhá průběžně jejich plnění.
       
Usnesení č. 20/2012/KV - Kontrolní výbor schvaluje zápis č. 04/2012 z jednání KV dne 28.03.2012                             
                                  Hlasování: pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0
                               Usnesení bylo přijato.
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18:40 hod. – k bodu 3 a 4a/ byl na jednání KV přizván tajemník MěÚ Čelákovice pan Jan Baran

3.  Kontrola plnění usnesení přijatých orgány města (ZM, RM)
                                a/ Kontrolnímu výboru byly až na jednání panem tajemníkem předloženy Kontroly plnění 
usnesení RM č. 6/2012, 7/2012, 8/2012 a dále kontrola plnění usnesení ZM č. 13/2012 z 25.4.2012.
                Kontrolní výbor konstatoval, že předložené plnění v tabulkové formě je přehledné a srozumitelné, 
číselné řazení není hromadně vedeno dle čísla přijatého usnesení, ale vždy samostatně ke každému jednání, 
dále u usnesení je uvedena pouze zkratka zodpovědného odboru, nikoli konkrétního odpovědného pracovníka, 
předložené Kontroly plnění obsahují termín pro plnění a oddíl „splněno“ s prostorem pro případné doplňující 
poznámky o průběhu plnění usnesení. Vzhledem k tomu, že většina termínů plnění u předložených přijatých 
usnesení RM i ZM je stanovena až na konec května případně června, nebyla většina oddílu „splněno“ zatím 
vyplněna. KV se bude podrobněji touto kontrolou zabývat na svých příštích jednání. 
                 KV v souvislosti s tím žádá pana tajemníka Barana o zasílání podkladů plnění k tomuto 
zákonnému kontrolnímu úkolu vždy předem v dostatečném předstihu před jednáním KV, aby se s nimi 
mohli jednotliví členové výboru seznámit, nejlépe však průběžně a dále KV žádá pana tajemníka o 
informaci, zda je možno získat přístup k těmto souborům přímo elektronicky.                               
                                   b/ Zastupitelstvu byla na zasedání dne 25. 04. 2012 předložena kontrolním výborem 
zpráva o činnosti KV ZM Čelákovice za období od 30. 11. 2010 – 31. 12. 2011. V této souvislosti bylo uvedeno 
v bodě    – Jednání č. 3/2011 KV 18.05.2011, že dosud nebylo Kontrolnímu výboru ZM předloženo vedoucí 
odboru starosty písemné zdůvodnění zamítnutí některých navržených kontrolních úkolů, které si vyžádal bývalý 
předseda výboru (viz. zápis č. 6 z jednání ZM konaného dne 27. 04. 2011 bod 7.1. Předsedkyně KV seznámila 
všechny přítomné také s jeho vyjádřením v této věci. KV konstatuje, že i přes upozornění na toto nesplnění 
ve Zprávě o činnosti KV nedošlo opět k žádné nápravě.
                 Kontrolní výbor požádal pana Barana o vyjádření a zjednání nápravy.                 
__________________________________________________________________________________________                                 

4. Informace z probíhajících kontrolních úkolů, předložení zpráv KS
                             a/ Kontrola dodržování zákonných postupů ze strany MěÚ při vyřizování stížností a petic  
                              Termín splnění: červen 2012
                              Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Milan Ulej
Ing. Ulej seznámil všechny přítomné se Zápisem č. 2/2012 z provedené kontroly na dodržování zákonných 
postupů ze strany MěÚ při vyřizování stížností a petic občanů. Vedoucí kontrolní skupiny podrobně informoval 
členy KV a přítomného pana tajemníka MěÚ o kontrolních zjištěních a z nich vyplývajících navržených 
opatřeních. Pan Baran požádal při převzetí zápisu KV o prodloužení lhůty k vyjádření se k tomuto zápisu na 10 
dní. Lhůta byla prodloužena.

Usnesení č. 21/2012/KV - Kontrolní výbor schvaluje zápis č. 2/2012 z provedené kontroly na dodržování 
zákonných postupů ze strany MěÚ při vyřizování stížností a petic občanů v předloženém znění a souhlasí 
s tím, aby tento zápis byl předložen prostřednictvím předsedkyně KV Zastupitelstvu města Čelákovice.
                                  Hlasování: pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0
                              Usnesení bylo přijato     
__________________________________________________________________________________________

19:00 hod. – Mgr. Grygarová poděkovala za KV panu Baranovi za jeho účast na dnešním jednání KV.

                             b/ Kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory (FV, OV)
                                 Termín splnění: červen 2012
                                 Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Hromasová
Paní Hromasová informovala členy KV o průběhu plnění kontrolního úkolu. Kontrola byla rozdělena na tři části 
dle jednotlivých výborů Zastupitelstva města. Vedoucí kontrolní skupiny seznámila výbor se Zápisem č. 4/2012-1
a 4/2012-2 z provedených kontrol dodržování právních předpisů Osadními výboru – Záluží a Sedlčánky. Z kontrol
vyplynulo, že oba osadní výbory se velmi aktivně podílí na zlepšení a zkvalitnění života občanů v části obce, pro 
kterou byly zřízeny. Zápisy byly řádně předány předsedům OV a bez připomínek předloženy KV. 
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Usnesení č. 22/2012/KV - Kontrolní výbor schvaluje zápis č. 4/2012-1 z provedené kontroly dodržování 
právních předpisů Osadním výborem Záluží v předloženém znění a souhlasí s tím, aby tento zápis byl 
předložen prostřednictvím předsedkyně KV Zastupitelstvu města Čelákovice.
                              Hlasování: pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0
                               Usnesení bylo přijato                                  

Usnesení č. 23/2012/KV - Kontrolní výbor schvaluje zápis č. 4/2012-2 z provedené kontroly dodržování 
právních předpisů Osadním výborem Sedlčánky v předloženém znění a souhlasí s tím, aby tento zápis 
byl předložen prostřednictvím předsedkyně KV Zastupitelstvu města Čelákovice.
                               Hlasování: pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0
                               Usnesení bylo přijato
__________________________________________________________________________________________
Dále paní Hromasová informovala, že kontrolní skupina prostudovala dostupné zápisy z jednání Finančního 
výboru ZM a v průběhu května se uskuteční ještě osobní jednání KS s předsedou FV Ing. Studničkou. 
Kontrolní výbor vzal informace o prováděné kontrole na vědomí.
__________________________________________________________________________________________
                               c/ Následná kontrola postupu správce bytové fondu města vůči neplatičům nájemného 
a dalších služeb spojených s bydlení
                                  Termín splnění: červen 2012
                                  Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Holá
Paní Holá seznámila členy KV s dosavadními zjištěními z prováděné kontroly. Kontrola probíhá. Z důvodu 
dovolené ředitele Q bytu bude dokončena ve dnech 15.05.2012 či 17.05.2012.
Kontrolní výbor vzal informace o prováděné kontrole na vědomí.

                               d/ Kontrolní úkoly uložené usneseními 4.1 ZM a 4.2 ZM finančnímu a kontrolnímu 
výboru v souvislosti s Městským muzeem v Čelákovicích
                                    Termín splnění: červen 2012 – zasedání ZM
                                    Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Miloš Choura
Ing. Choura seznámil KV s dosavadním průběhem, dostupnými auditorskými zprávami z provedené kontroly na 
Městském muzeu v Čelákovicích a dalšími zjištěnými skutečnostmi. Kontrola probíhá. 
Kontrolní výbor vzal informace o prováděné kontrole na vědomí.

                                 e/ Prověření postupu ve věci zadání jednotného vizuálního stylu města Čelákovice, 
včetně prověření škodní události města a toho kdo je za tento stav zodpovědný
                                      Termín splnění: červen 2012 – zasedání ZM
                                      Kontrolní skupina: všichni členové kontrolního výboru
Kontrolní výbor projednal všechna zjištění z dostupných podkladů a na jejich základě doplní zprávu z kontroly. 
Pro KV zprávu písemně zpracují paní M. Holá, J. Hromasová a Mgr. L. Grygarová. 
Kontrolní výbor vzal informace o prováděné kontrole na vědomi.
__________________________________________________________________________________________

5.    Seznámení s podklady a informacemi k novým kontrolním úkolům
                               - Předsedkyně KV informovala členy o kontrolním úkolu, kterým zastupitelstvo pověřuje 
kontrolní výbor „ prošetřením postupu zastupitele pana Miroslava Leypold Igla v komisi pro rozvoj a 
agendy 21 (zrušena 22.12.2011) a v komisi pro rozvoj města za období 12/11 – 01/12, ve věci projednávání 
záměru „Krátká Linva“, s termínem září 2012“ (viz. usnesení č. 7 ZM ze dne 25. 04. 2012).
                             - KV navrhl kontrolní skupinu k provedení tohoto kontrolního úkolu.

Usnesení č. 24/2012/KV - Kontrolní výbor schvaluje pověření členů KV k danému kontrolnímu úkolu ve 
složení : vedoucí kontrolní skupiny pí. Aurelie Kochanová, členové kontrolní skupiny p. Petr Bařina a 
paní Jana Hromasová a Mgr. Lenka Grygarová.
                               Hlasování: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 1 (A.Kochanová)
                               Usnesení bylo přijato
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                                 - Mgr. Grygarová informovala členy KV o tom, že s účinností od 7.10.1011 byly schváleny 
RM Zásady města Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu 
a dalších volnočasových aktivit, kde v čl. III Postup při dotačním řízení, je KV stanoven jako kontrolní 
mechanismus. 
                                 - Členové KV shodně konstatovali, že o této skutečnosti měl být KV zcela jistě ze 
strany Města okamžitě informován a na základě těchto platných Zásad měl být také KV přizván, jako 
vymezený kontrolní orgán, ať už k řádnému ukončení loňských či nově probíhajících letošních dotačních
řízení.   Bylo navrženo v návaznosti na výše uvedené Zásady města provést dodatečně kontrolu postupu při 
dotačních řízení s termínem dokončení : září 2012. Pro tento úkol byla členy KV navržena kontrolní skupina

Usnesení č. 25/2012/KV - Kontrolní výbor schvaluje provedení kontroly postupu při dotačních řízení dle 
Zásad města Čelákovic pro poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, 
sportu a dalších volnočasových aktivit. 
                                   Hlasování: pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0
                                   Usnesení bylo přijato

Usnesení č. 26/2012/KV - Kontrolní výbor schvaluje pověření členů KV k danému kontrolnímu úkolu ve 
složení : vedoucí kontrolní skupiny Mgr. Lenka Grygarová, členové kontrolní skupiny p. Petr Bařina a 
paní Marie Holá a Aurelie Kochanová.
                                    Hlasování: pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0
                                    Usnesení bylo přijato

6.    Různé

K podnětu pana Bařiny z předchozích jednání KV – příjem dětí do MŠ – předsedkyně informovala, že se v tomto 
případě nejedná o oblast samostatné působnosti, ale u přijímání dětí jde o přenesenou působnost, která nespadá 
pod kontrolní činnost našeho výboru. 

7.    Závěr

Termín dalšího jednání KV bude, s ohledem na rozpracovanost některých kontrolních úkolů, blíže upřesněn 
předsedkyní KV v pozvánce na zasedání. 
Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 20:20 hodin.

V Čelákovicích dne:  11.05.2012
Zapsala:   Jana Hromasová 

                                                                                                    

                                                                                                                        Mgr. Lenka Grygarová
                                                                                                     předsedkyně Kontrolního výboru ZM Čelákovice

Přílohy:  1/ Prezenční listina
               2/Zápis č. 2/2012 z provedené kontroly
                3/Zápis č. 4/2012-1 z provedené kontroly
                4/Zápis č. 4/2012-2 z provedené kontroly
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