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ZÁPIS č. 6/2012

ze zasedání Kontrolního výboru ZM Čelákovice,

konaného dne 06. 06. 2012

Přítomni (dle prezenční listiny) :         Mgr. Grygarová Lenka, Bařina Petr, Holá Marie, Ing. Choura Miloš,                               
                                                                Ing. Ulej Milan, Hromasová Jana,
Omluveni:                                              Kochanová Aurelie, 
                                                                pí. Hromasová a Ing. Ulej  (byli řádně omluveni do 17.25 hod.)                                     
Hosté:                                                     Bc. Josef Pátek (starosta města) 

Program jednání:

1. Zahájení, schválení programu, určení zapisovatele
2. Kontrola a schválení zápisu ze schůze KV č. 5/2012
3. Projednání přípisu pana starosty ze dne 30.05.2012 – Zápisy ze schůze výboru
4. Předložení zpráv z provedených kontr. úkolů jednotlivými kontrolními skupinami: 

- Kontrola zadání jednotného vizuálního stylu města – předkládá celý KV 
- Kontrola hospodaření MMČ s fin. prostředky z archeologie – vedoucí KS Ing. M. Choura
- Kontrola účet. operací na publikačním účtu MMČ – vedoucí KS Ing. M. Choura
- Dodržování právních předpisů výbory (FV,OV) – vedoucí KS p. J. Hromasová
- Následná kontrola postupu Q-bytu vůči neplatičům – vedoucí KS p. M. Holá
- Závěrečné vyjádření ke kontrole dodržování zákona při vyřizování stížností a petic MěÚ –
  vedoucí KS Ing. M. Ulej 

  5.   Průběžné informace z dalších probíhajících kontrolních úkolů
               6.   Projednání Plánu práce a kontrolní činnosti na 2. pol. 2012
               7.   Různé, diskuse
               8.   Závěr

Zasedání KV se uskutečnilo v zasedací místnosti MÚ Čelákovice, 1. patro od 17.00 hodin.
________________________________________________________________________________________________________________

Průběh jednání:

1.   Zahájení, schválení programu, určení zapisovatele
                           - Jednání kontrolního výboru zahájila předsedkyně Mgr. Lenka Grygarová přivítáním přítomných 
členů výboru a omluvila nepřítomné členy. Informovala, že paní Hromasová a Ing. Ulej přijdou později. Dále 
předsedkyně konstatovala, že výbor je usnášení schopný, jelikož je přítomna nadpoloviční většina všech členů. 
                           - K navrženému programu jednání bylo předsedkyní navrženo doplnění o bod: Projednání 
přípisu pana starosty ze dne 30.05.2012 – Zápisy ze schůze výboru, zaslaného KV mailem dne 4.6.2012.                            

Usnesení č. 27/2012/KV – Kontrolní  výbor doplňuje  navržený  program  jednání  o  bod  č.  3  Projednání       
                               přípisu pana starosty ze dne 30.05.2012 – Zápisy ze schůze výboru
                               Hlasování:  pro – 4,  proti - 0,  zdržel se – 0
                               Usnesení bylo přijato.

Usnesení č. 28/2012/KV -  Kontrolní výbor schvaluje výše uvedený program jednání v doplněném znění
        

                                   Hlasování:  pro – 4,  proti - 0,  zdržel se – 0
                               Usnesení bylo přijato.
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__________________________________________________________________________________________
- Zapisovatelem zápisu byla členy výboru navržena paní Marie Holá, která s návrhem souhlasila. 

Usnesení č. 29/2012/KV - KV schvaluje za zapisovatele zápisu z dnešního jednání paní Marii  Holou.
                               Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se – 0                 
                               Usnesení bylo přijato.

2.    Kontrola a schválení zápisu ze schůze KV č. 5/2012
                             - KV projednal zápis č. 5/2012 z jednání dne 09. 05. 2012.  K zápisu nebyly vzneseny žádné 
připomínky ani doplnění.
                              - Výborem bylo projednáno vyjádření tajemníka zaslané KV k bodu č. 3 zápisu. Členové 
výboru v této souvislosti konstatují, že informace o ústním projednání vzhledem k písemnému vyjádření bývalého 
předsedy KV není průkazné a nelze tak považovat tuto věc za vyřízenou. Výbor žádá o písemné vyjádření 
vedoucí odboru starosty. Dále se výbor vyjádřil k předkládání přehledu plnění usnesení ZM a RM pro potřebu 
kontrol KV panem tajemníkem, které prakticky již bez problému funguje. K vyjádření pana tajemníka ohledně 
zápisů výboru a jejich předkládání MěÚ bude stanovisko výboru projednáno přímo s panem starostou 
v následujícím bodu programu. 

V průběhu projednávání tohoto bodu se dostavili na jednání paní Hromasová (17.15 hod.) a Ing. Ulej (17.20 hod.)  

Usnesení č. 30/2012/KV - Kontrolní výbor schvaluje zápis č. 05/2012 z jednání KV dne 09.05.2012.                            
                                  Hlasování: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0
                              Usnesení bylo přijato.

              
V 17:30 hod. – k bodu 3 a 4 byl na jednání KV přizván starosta města Čelákovice Bc. Josef Pátek.

3.Projednání přípisu pana starosty ze dne 30.05.2012 – Zápisy ze schůze výboru

                              -  Výbor projednal se starostou obsah dopisu a formu předávání zápisů z  výborů. Byl 
dohodnut přesný postup, kdy veškeré úpravy a převody formátu bude provádět pověřený pracovník MěÚ. 
Komunikace bude probíhat prostřednictvím pana starosty.             
                                   
__________________________________________________________________________________________                                 

4. Předložení zpráv z provedených kontr. úkolů jednotlivými kontrolními skupinami:
-  Jednotliví vedoucí kontrolních skupin předložili zprávy z provedených kontrolních úkolů a podrobně informovali 

kontrolní výbor o průběhu kontroly, jednotlivých zjištěních a navržených opatřeních. 

                             a/ Kontrola postupu při dotačních řízení  
                              Termín splnění: červen 2012
                              Vedoucí kontrolní skupiny: Mgr. Lenka Grygarová
Vedoucí kontrolní skupiny seznámila všechny přítomné se Zápisem č. 6/2012 z provedené kontroly a zpráva byla 
předána osobně přítomnému panu starostovi k vyjádření. 

Usnesení č. 31/2012/KV - Kontrolní výbor schvaluje zápis č. 6/2012 zpracovaný kontrolní skupinou 
z provedené kontroly „postupu při dotačních řízení dle Zásad města Čelákovice pro poskytování 
finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdělání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit“ 
v předloženém znění a souhlasí s tím, aby tento zápis byl beze změn předložen Zastupitelstvu města 
Čelákovice.
                                  Hlasování: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0
                              Usnesení bylo přijato     
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                              b/ Kontrola prověření postupu ve věci zadání jednotného vizuálního stylu města  
                              Termín splnění: červen 2012
                               Proběhlo závěrečné projednání kontrolního úkolu za přítomnosti pana starosty, kterému byly 
v této souvislosti položeny doplňující dotazy. Výboru byla předložena závěrečná zpráva z kontroly č. 5/2012, 
která byla všemi přítomnými členy odsouhlasena.  

Usnesení č. 32/2012/KV - Kontrolní výbor schvaluje zápis č. 5/2012 z provedené kontroly a souhlasí s tím, 
aby tento zápis byl beze změn předložen Zastupitelstvu města Čelákovice.
                                  Hlasování: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0
                              Usnesení bylo přijato

___________________________________________________________________________________
    
Kontrolní výbor požádal starostu města Bc. Josefa Pátka o zařazení projednávání zápisů kontrolního 
výboru (spolu se zápisy výboru finančního) vždy na jednání zastupitelstva města z dosavadních tradičně 
posledních bodů projednávání více dopředu, jelikož výbory jsou poradními orgány zastupitelstva a jejich 
závěry či připomínky mohou být podkladem pro rozhodování ZM. Starostou bylo přislíbeno, že bod 
výbory bude posunut hned za majetkové body jednání.

V 19:15  hod. – Předsedkyně poděkovala za celý kontrolní výbor panu starostovi za poskytnuté informace 
a účast na jednání výboru.

                              c/ Kontrola dodržování právních předpisů finančním výborem ZM  
                             Termín splnění: červen 2012
                              Vedoucí kontrolní skupiny: Jana Hromasová
Paní Hromasová seznámila členy se zápisem č. 4/2012-3, který byl předán k vyjádření panu předsedovi FV dne 
1.6.2012.  
Usnesení č. 33/2012/KV - Kontrolní výbor schvaluje zápis č. 4/2012-3 z provedené kontroly a souhlasí 
s kontrolními zjištěními KS, na jejichž základě doporučuje ZM Čelákovice přijmout usnesení navržené v 
doporučení. 
                                  Hlasování: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0
                              Usnesení bylo přijato                  

                             d/ Následná kontrola postupu správce bytové fondu města vůči neplatičům nájemného 
a dalších služeb spojených s bydlení Následná kontrola – Q-byt 
                                 Vedoucí kontrolní skupiny: Marie Holá
Zápis byl projednán a bude doplněn a předložen na jednání výboru v září 2012.
Kontrolní výbor vzal informace o prováděné kontrole na vědomí.

                               e/ Kontroly hospodaření s finančními prostředky na účtech archeologie a publikačním 
účtu Městského muzea   
                              Termín splnění: červen 2012
                              Vedoucí kontrolní skupiny: Ing. Miloš CHoura
Vedoucí KS seznámil výbor se závěry provedené kontroly a předložil zápisy 1/2012 - 1 a 2.  
Usnesení č. 34/2012/KV - Kontrolní výbor schvaluje zápisy č. 1/2012-1 a 1/2012-2 z provedené kontroly a 
kontrolní výbor souhlasí s tím, aby tyto zápisy byly beze změn předloženy Zastupitelstvu města 
Čelákovice.
                                  Hlasování: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0
                              Usnesení bylo přijato                  

Usnesení č. 35/2012/KV - Kontrolní výbor na základě všech dosud zpracovaných kontrol pověřuje 
předsedkyni Mgr. Lenku Grygarovou přednesením zpráv z provedených kontrolních úkolu na jednání 
Zastupitelstva města dne 27. 06. 2012. 
                               Hlasování: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0
                               Usnesení bylo přijato
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__________________________________________________________________________________________

5. Průběžné informace z dalších probíhajících kontrolních úkolů
                               -  Kontrolnímu výboru předložil prostřednictvím předsedkyně tajemník MěÚ aktuální přehled 
plnění usnesení RM č. 9,10,11/2012. Aktuální plnění usnesení ZM nebylo zasláno. Z diskuze vyplynulo, že 
jednotlivá usnesení jsou dle tohoto přehledu splněna nebo probíhá jejich plnění. Členové KV se dále dohodli, že 
jednotlivá plnění usnesení RM i ZM do příštího jednání výboru podrobněji prověří. Konkrétní přidělení usnesení 
členům KV provede předsedkyně na základě předložených přehledů. 

Usnesení č. 36/2012/KV - Kontrolní výbor pověřuje předsedkyni rozdělením usnesení ZM a RM 
jednotlivým členům KV.
                               Hlasování: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0
                               Usnesení bylo přijato

6.   Projednání Plánu práce a kontrolní činnosti na 2. pol. 2012
             
Výbor projednal návrh plánu práce na 2. pololetí 2012. Předložený návrh nebyl doplněn a členové jej  ponechali 
v předloženém rozsahu.  

Usnesení č. 37/2012/KV - Kontrolní výbor schvaluje předložený Plán práce a kontrolní činnosti na                     
2. pololetí 2012.
                               Hlasování: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0
                               Usnesení bylo přijato

7.    Závěr, různé

Termín dalšího jednání KV bude dle plánu práce, členové budou vyrozuměni předsedkyní výboru pozvánkou.  
Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 21:20 hodin.

V Čelákovicích dne:  06.06.2012
Zapsala:    Marie Holá 

                                                                                                    

                                                                                                                        Mgr. Lenka Grygarová
                                                                                                     předsedkyně Kontrolního výboru ZM Čelákovice

    Přílohy: 1/ Prezenční listina
                   2/ Zápis č. 1/2012-1 z provedené kontroly
                  3/ Zápis č. 1/2012-2 z provedené kontroly
                   4/ Zápis č. 4/2012-3 z provedené kontroly
                   5/ Zápis č. 5/2012 z provedené kontroly
                   6/ Zápis č. 6/2012-3 z provedené kontroly
                  7/ Plán práce a kontrolní činnosti na 2. pololetí 2012

                                                                                                            Příloha č. 7 zápisu č. 6 /2012 
                                                                                         z jednání KV konaného  dne  06. 06. 2012
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Plán  práce a kontrolní činnosti
Kontrolního výboru Zastupitelstva Města Čelákovice

na 2. pololetí roku 2012

Plán zasedání KV

KV schválil termíny jednání výboru na 2. pololetí roku 2012 takto: 

07/2012                                         29.08.2012                              
08/2012                                         26.09.2012                               
09/2012                                         24.10.2012
10/2012                                         28.11.2012
11/2012                                         06.12.2012

Členové KV se současně dohodli, že jednání kontrolního výboru se budou konat v uvedených termínech 
vždy od 18:00 hodin, a dále se KV sejde vždy kdykoli mimo tato pravidelná zasedání vždy dle 
aktuálních potřeb a činnosti KV. Místo konání upřesní předsedkyně výboru v zaslané pozvánce. 

Plán kontrolní činnosti 

Vzhledem k blokaci práce Kontrolního výboru počátkem 1. pololetí roku 2012 z důvodu časté neúčasti 
některých našich bývalých členů zůstávají nedokončené kontrolní úkoly v platnosti a pro plán práce a 
kontrolní činnosti KV na 2. pololetí roku 2012. 

1/  Kontrola zaměřená na systém zadávání a průběh vybraných výběrových řízení
2/  Namátková kontrola smluvních vztahů na pronájem nebytových prostor a pozemků města
3/  Kontrola dodržování jednacího řádu ZM 

Kontrolní výbor se bude samozřejmě průběžně zabývat i dalšími kontrolními úkoly, které vyplývají 
přímo ze zákonného pověření kontrolního výboru ZM, z kontrol plnění vybraných usnesení 
zastupitelstva a rady města, z projednávaných záležitostí a podnětů členů výboru na řádných jednáních 
nebo z jimiž bude KV pověřen přímo Zastupitelstvem města.  

Schváleno usnesením Kontrolního výboru ZM č. 37/2012/KV dne    06.06.2012

Za Kontrolní výbor ZM Čelákovice:                                                 Mgr. Bc. Lenka Grygarová
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