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ZÁPIS Č. 07  

Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU ZM ČELÁKOVICE

KONANÉHO DNE 16.11.2011

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

Program jednání:
             1.   Zahájení a schválení programu jednání
             2.   Určení zapisovatele 
             3.   Kontrola zápisu z minulé schůze KV 

           4.   Informace o plnění kontrolních úkolů vyplývajících z Usnesení ZM č. 06/2011/7.1.2
           5.   Kontrola plnění usnesení ZM a RM 
           6.   Návrh plánu práce KV na rok 2012
           7.   Organizační záležitosti

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

Průběh jednání:

1.   Zahájení schůze a schválení programu jednání
 Předsedkyně KV přivítala účastníky a omluvila nepřítomné –  jednalo se o Ing. Moravce a 

paní Holou, která se dostavila v průběhu jednání (v 18:30 hod.).  Paní Grygarová dále 
konstatovala, že je přítomna nadpoloviční většina členů kontrolního výboru, a proto je výbor 
usnášení schopný. 

 Žádné změny programu nebyly navrženy
      Kontrolní výbor schvaluje výše uvedený program jednání

      Hlasování: pro – 6 (v té době přítomných členů KV), proti - 0, zdržel se – 0

          
2.   Určení zapisovatele

 Zapisovatelem zápisu byl navržen Ing. Šalda Josef, který s návrhem souhlasil.
      Kontrolní výbor určuje za zapisovatele zápisu pana Ing. Josefa Šaldu
                        Hlasování: pro - 5 (v té době přítomných členů KV), proti - 0, zdržel se – 1(J.Šalda)

3.    Kontrola zápisu z minulého jednání KV               
 K zápisu nebyly ze strany členů KV vzneseny žádné doplňující připomínky

       Kontrolní výbor schvaluje zápis č. 06 z jednání KV  konaného dne 20.10.2011                              
                            Hlasování: pro – 6 (v té době přítomných členů KV), proti - 0, zdržel se – 0

               

4.   Informace o plnění kontrolních úkolů vyplývajících z Usnesení ZM č. 06/2011/7.1.2
 Úkol - Prověření postupu nakládání s vytěženou dlažbou při rekonstrukci ulice 

Stankovského:
- Členové kontrolní skupiny (Ing. Šalda a Ing. Choura) předložili KV písemný protokol 

z provedené kontroly, včetně příloh.  
- S průběhem a podrobnými výsledky kontroly seznámil členy KV za kontrolní skupinu 

Ing. Šalda.
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- KV požaduje formálně doplnit v návaznosti na § 119 odst. 5 zák. č. 128/2000 Sb., o 
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, předložený protokol z kontroly o 
vyjádření kontrolovaného subjektu popřípadě osob, jejichž činnosti se kontrola týkala. 

- Mgr. Grygarová upozornila, že nebylo věcí kontrolního úkolu, zabývat se  hodnocením 
průběhu  vyšetřování a postupu Policie ČR, Okresního státního  zastupitelství Praha-
východ  a OS Praha – východ.

     Úkol - Prověření postupu správce bytového fondu města vůči  neplatičům 
nájemného  a dalších služeb spojených s bydlením:

- Paní Marií Holou a panem Bařinou byl předložen zápis z kontroly Q-bytu  ze dne 
11.11.2011, včetně  příloh.  K danému kontrolnímu úkolu vysvětlila paní Holá členům KV 
stručně postup správce bytového fondu vůči neplatičům.

- KV požaduje doplnit zápis z kontroly o konkrétní uvedené podklady a  chybějící podpisy 
kontrolujících členů KV i zástupce kontrolovaného subjektu, včetně doplnění zákonem 
vyžadovaného vyjádření.    
          

5. Kontrola plnění usnesení ZM a RM                             
- Kontrolní  výbor  konstatoval  na  základě  dřívějších  zápisů KV, že v uplynulém období   

           tato kontrola nebyla vůbec prováděna.
- Paní Holá navrhla, aby průběžnou kontrolou plnění usnesení se zabýval jeden člen KV a 

navrhla Ing. Šaldu. Ten vyslovil předběžný souhlas
- S ohledem na rozsah této agendy bylo navrženo, aby se kontrolou průběžně zabývali 

určení členové KV. 
- Konkrétní přidělení úkolu proběhne na následující schůzi KV. 

6.    Návrh plánu práce na rok 2012    
- Plánované termíny zasedání kontrolního výboru musí předcházet v dostatečném 

předstihu jednání ZM, v návaznosti na předložení zápisu z těchto jednání zastupitelstvu 
městě. Mgr. Grygarová si vyžádá od starosty města Bc. Pátka přehled termínů jednání 
ZM v roce 2012.  

- Předsedkyně KV vyzvala přítomné členy, aby si do příští schůze KV připravili každý své 
konkrétní návrhy kontrolních úkolů  

- Mezi předběžné návrhy patří: zákonné postupy při prodeji pozemků (zveřejňování na 
úřední desce), kontrola vyřizování stížností občanů na MěÚ, činnost Městské policie a 
zda a jak je naplňována smlouva mezi MěP a Policií ČR    

7.    Organizační záležitosti, různé

                               -     Mgr. Grygarová připraví přehled aktuálních kontaktů na jednotlivé členy KV.
                               -   Členkami KV paní Poklopovou a Ing. Fischerovou byl podán návrh na zjednodušení tel.     
                                     čísla na Městskou policii, které je dle občanů v současné době těžko zapamatovatelné.  
                             -   Termín  příštího  jednání  KV  byl přítomnými členy dohodnut na pátek 2. prosince 2011    
                                    v 18:00 hod v zasedací místnosti Radnice I., s tím, že čas bude na  pozvánce ještě do-
                                    upřesněn.
                   
Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 20:05 hodin.

Předsedkyně KV ZM Čelákovice:              Mgr. Lenka Grygarová 
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