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ZÁPIS č. 7/2012

z jednání Kontrolního výboru ZM Čelákovice,

konaného dne 29.08.2012

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

Omluven:                                               paní Aurelie Kochanová (podala dne 21.8.2012 rezignaci)                                     

Hosté:                                                   -----------                                          

Program jednání:
1. Zahájení, prezence, určení zapisovatele a schválení programu jednání
2. Ověření zápisu ze zasedání KV č. 6/2012 – ke schválení
3. Kontrola průběhu, předložení závěrů a informací k jednotlivým kontrolním úkolům
4. Plnění usnesení RM a ZM Čelákovice
5. Různé - diskuze
6. Závěr

Jednání se uskutečnilo od 18.00 hod. v zasedací místnosti MÚ Čelákovice, 1. patro.
Všichni členové výboru obdrželi prostřednictvím předsedkyně KV e-mailem pozvánku a podkladové materiály pro 
dnešní jednání výboru. 

Průběh jednání:

1.   Zahájení, prezence, určení zapisovatele a schválení programu jednání,
                           
                          - Předsedkyně KV Mgr. Lenka Grygarová zahájila jednání Kontrolního výboru v 18:00 hod. 
přivítáním všech přítomných členů a konstatovala, že výbor je usnášení schopný. Současně předsedkyně 
informovala členy o rezignaci pí. Aurelie Kochanové na funkci člena KV a vyjádřila poděkování za vstřícnou 
spolupráci při činnosti výboru.
                           - Mgr. Grygarová dále vyzvala přítomné členy k doplnění navrženého programu jednání. Nebyl 
předložen žádný doplňující návrh ani připomínka.

Usnesení č. 38/2012/KV - Kontrolní výbor schvaluje výše uvedený program jednání beze změn.
     Hlasování:  pro – 6,  proti - 0,  zdržel se – 0

                              Usnesení bylo přijato.

          
                              - Zapisovatelem zápisu z dnešního jednání KV byla navržena paní Jana Hromasová, která 
s návrhem souhlasila. 

Usnesení č. 39/2012/KV - Kontrolní výbor jmenuje zapisovatelkou zápisu z jednání KV dne 29.08.2012 
paní Janu Hromasovou.
                               Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 1 (J.Hromasová)
                               Usnesení bylo přijato.
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2.  Ověření zápisu ze zasedání KV č. 06/2012

                           - Členové KV projednali zápis z minulého jednání výboru a konstatovali, že jednotlivé úkoly z 
usnesení zápisu jsou kontrolním výborem postupně plněny nebo probíhá jejich plnění.
                           - V této souvislosti předsedkyně informovala členy KV, že zastupitelstvo z důvodu změny 
programu zasedání ZM dne 27. 06. 2012, dosud neprojednávalo žádné závěry přijaté KV z provedených 
kontrolních úkolů obsažené v zápisech č. 05/2012 a 06/2012.  
                           - K některým bodům zápisu č. 06/2012 byly vzneseny návrhy na doplnění či upřesnění. Po 
provedených upřesněních u jednotlivých bodů zápisu byl zápis č. 06/2012 předložen členům výboru ke 
schválení.
                               
Usnesení č. 40/2012/KV - Kontrolní výbor schvaluje zápis č. 06/2012 z jednání KV dne 06.06.2012
v předloženém doplněném znění. Tento zápis bude přílohou zápisu č. 07/2012 z dnešního jednání.          

                     
                                  Hlasování: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0
                              Usnesení bylo přijato.

3.  Kontrola průběhu, předložení závěrů a informací k jednotlivým kontrolním úkolům

                           - Mgr. Grygarová seznámila členy KV s dopisem Ing. Š., ve kterém se vyjadřuje k zápisu 
č.1/2012-1 a č.1/2012-2 z provedené kontroly hospodaření s finančními prostředky na účtech archeologie a 
publikačním účtu Městského muzea. Členy KV bylo konstatováno, že tato kontrola je již ze strany kontrolního 
výboru uzavřena a Ing. Š. má možnost podat vyjádření na ZM Čelákovice.

                            -  Dále předsedkyně kontrolní výbor informovala o žádosti pana zastupitele RNDr. Petra Petříka 
o schůzku, na které by bylo projednáno jeho nesouhlasné stanovisko s kontrolními závěry KS ve věci kontroly 
postupu při dotačních řízení. Členové výboru konstatují, že zpráva již byla ukončena a k zápisu se vyjádřily 
dotčené odbory MěÚ. Kontrola se netýkala jednotlivých subjektů, ale dodržování zákona ze strany obce. 

Usnesení č. 41/2012/KV - Kontrolní výbor pokládá výše uvedené kontrolní úkoly za ukončené a jako 
takové byly již výborem schváleny a předloženy zastupitelům města k projednání a případnému přijetí 
doporučujících usnesení. 

             Hlasování: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0
                             Usnesení bylo přijato.

                            - předsedkyně seznámila členy výboru se zápisem č. 7/2012 z provedené kontroly ve věci 
prošetření postupu zastupitele pana Miroslava Leypold-Igla v komisi pro rozvoj města a zavedení MA 21 a 
v komisi pro rozvoj města za období 12/11 – 01/12, ve věci projednávání záměru „Krátká Linva“. 
                            - Kontrolní výbor souhlasí se závěrem a navrženým doporučením předložené zprávy. Současně 
však členové kontrolního výboru konstatují, že kontrola byla provedena pouze v rozsahu zadání zastupitelstva 
města, a nebylo možno ji pojmout z hlediska dodržování Etického kodexu člena zastupitelstva města Čelákovice. 
KV tedy konstatuje, že poté by mohlo dojít k porušení čl. 4 výše uvedeného Etického kodexu při jednání pana 
zastupitele ve věci „Krátká Linva“.   

Usnesení č. 42/2012/KV - Kontrolní výbor schvaluje zápis č. 7/2012 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
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                     -  paní Holá, jako vedoucí kontrolní skupiny kontrolního úkolu Následná kontrola postupu správce 
bytového fondu města vůči neplatičům nájemného a dalších služeb spojených s bydlením  – Q-byt, seznámila 
členy KV s jednotlivými zjištěnými poznatky. Zjištěné nedostatky vyplývají ze zastaralého vydání Směrnice města 
z roku 2002, ve které nejsou zanesena nová právní ustanovení a Q-byt se jí musí řídit. Neexistuje přehled 
podávání žalob vůči neplatičům a evidence dlužníků neodlišuje dluh týkající se služeb nebo nájmu. Nadále 
přetrvávají problémy s vybíráním nájemného a dluhy neplatičů stále narůstají. 

Usnesení č. 43/2012/KV- Kontrolní výbor souhlasí s předloženými zjištěními. 

           Hlasování: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0
                        Usnesení bylo přijato.             

4. Plnění usnesení RM a ZM Čelákovice

Předsedkyně KV Mgr. Lenka Grygarová seznámila členy KV s plánem kontroly Plnění usnesení RM a ZM 
Čelákovice a dosavadními zjištěními. V návaznosti na to byla KV jmenována kontrolní skupina pro hlubší a 
podrobnější provedení této zákonné kontroly.

Usnesení 44/2012/KV - Kontrolní výbor pověřuje provedením kontroly plnění usnesení RM a ZM 
Čelákovice kontrolní skupinu ve složení - vedoucí kontrolní skupiny Jana Hromasová a členové: Marie 
Holá a Mgr. Lenka Grygarová. 
      

                                  Hlasování:  pro – 6,  proti - 0,  zdržel se – 0
                              Usnesení bylo přijato.

5.    Různé

                            - Kontrolní výbor projednal plánované kontrolní úkoly, viz. schválený plán práce a kontrolní 
činnosti pro 2. pololetí roku 2012 s tím, že pověřuje dle bodu 2. plánu kontrolní činnosti kontrolní skupinu ve 
složení : Ing. Ulej, Ing. Choura a p. Bařina, provedením namátkové kontroly smluvních vztahů na pronájem 
nebytových prostor a pozemků města. 
                          
Usnesení 45/2012/KV - Kontrolní výbor pověřuje provedením namátkové kontroly smluvních vztahů na 
pronájem nebytových prostor a pozemků města kontrolní skupinu ve složení - vedoucí kontrolní skupiny 
Ing. Milan Ulej, členové: Petr Bařina, Ing. Miloš Choura 
      

                                  Hlasování:  pro – 6,  proti - 0,  zdržel se – 0
                              Usnesení bylo přijato.

                             - Mgr. Grygarová informovala o dopise ( e-mailu) p. Kořínka, který zastupuje občany ve věci 
petice o znovuotevření uličky mezi ulicemi Na Výsluní a Ferllesova. KV se bude záležitostí ještě blíže zabývat na 
příštích jednáních. 
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6.    Závěr

Závěrem předsedkyně poděkovala všem přítomným členům za účast. Termín dalšího jednání výboru je stanoven 
dle schváleného Plánu práce KV na 26.09.2012 v 18:00 hod. v zasedací místnosti MÚ Čelákovice.
                                 

Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 19,45 hodin.

V Čelákovicích dne:  30.08.2012
Zapsala:    Jana Hromasová 

                                                                                                    

                                                                                                                        Mgr. Lenka Grygarová
                                                                                                     předsedkyně Kontrolního výboru ZM Čelákovice

Přílohy:  Prezenční listina
               Zápis č. 7/2012 z provedené kontroly
               Schválený zápis č. 06/2012 z jednání KV dne 06.06.2012
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