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ZÁPIS č. 9/2012

z jednání Kontrolního výboru ZM Čelákovice,

konaného dne 21.11.2012

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

Program jednání:
1. Zahájení, schválení programu a určení zapisovatele
2. Schválení zápisu z minulého jednání KV
3. Kontrola plnění usnesení RM a ZM Čelákovice
4. Projednání plnění usnesení ZM č. 16/2012/3.3 – cestovní náhrady 
5. Projednávání nového kontrolního úkolu, který byl uložen KV zastupitelstvem usnesením č. 16/2012/8.2 

– (k bodu byl pozván zastupitel Ing. Jaroslav Ryneš)
6. Závěr

Jednání bylo zahájeno v 18.00 hodin.

Průběh jednání:

1.   Zahájení, schválení programu a určení zapisovatele
                           
                          - Předsedkyně přivítala všechny členy KV a konstatovala, že výbor je usnášení schopný.
Současně byl předložen návrh programu jednání, který nikdo z členů výboru nedoplnil. 

Usnesení č. 51/2012/KV - Kontrolní výbor schvaluje výše uvedený program 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. 52/2012/KV - Kontrolní výbor jmenuje zapisovatelkou zápisu z jednání KV dne 21.11.2012 
paní Janu Hromasovou.
                               Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 1 (J.Hromasová)
                               Usnesení bylo přijato.

2. Schválení zápisu z minulého jednání KV (č. 8/2012)

                             -  Členové KV ověřili zápis č. 8/2012 a nebylo předloženo žádné doplnění ani připomínka. 

Usnesení č. 53/2012/KV - Kontrolní výbor schvaluje zápis č. 08/2012 z jednání KV dne 26.09.2012 
v předloženém znění. 
                                  Hlasování: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0

    Usnesení bylo přijato.
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3.   Kontrola plnění usnesení RM a ZM Čelákovice 

                 -  Pověření členové KV informovali o zjištěních. Jednotlivými zjištěními se bude KV zabývat podrobněji 
na svých následujících zasedáních. 

4.   Projednání plnění usnesení ZM č. 16/2012/3.3 – cestovní náhrady

                 Předsedkyně KV předložila zaslané podklady týkající se vyúčtování cestovních náhrad starosty a 
místostarostů, s tím, že KV podrobným prověřením dané záležitosti s ohledem na dodržování zákonných norem 
bude prošetřeno v 1. čtvrtletí roku 2013. 

5. Projednávání nového kontrolního úkolu, který byl uložen KV zastupitelstvem usnesením č. 16/2012/8.2 

- Předsedkyně KV Mgr. Lenka Grygarová přivítala na jednání KV zastupitele MěÚ pana Ing. J. Ryneše 
a seznámila členy KV s novým kontrolním úkolem uloženým výboru zastupitelstvem města.
( 8.2 ZM pověřuje kontrolní výbor prověřením zda se zastupitel Ing. Jaroslav Ryneš nedopustil jednání ve střetu 
zájmu, ve smyslu čl. 4 odst. 2 Etického kodexu platného pro členy zastupitelstva města Čelákovice, když: 1. na 
zasedání zastupitelstva města Čelákovice dne 5. 9. 2012 hlasoval pro přijetí usnesení v bodu č. 10 Městský stadion a 
nevyloučil se z hlasování pro možný střet zájmu jako představitel TJ Spartak. 2. jednal ve věci převodu pozemků 
p.č.1563/5, p.č.1563/7, 1563/15 a 1563/16 tak, že upřednostnil zájem TJ Spartak Čelákovice před zájmem Města 
Čelákovice.)
- K zadanému kontrolnímu úkolu byly předloženy a shromážděny veškeré dostupné podklady a 
dokumenty, na základě nichž výbor kontrolní úkol podrobně projednal
- Ing. Ryneš dále doložil kompletní korespondenci mezi TJ Spartakem a Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových, zápis z jednání smírčí komise ČSTV a dále dokumenty v návaznosti na jednání s SK 
Čelákovice. Současně se vyjádřil k problematice týkající se majetkoprávního vztahu Spartaku Čelákovice a 
Města Čelákovice a upozornil na protiprávní jednání současných nájemců sportovního areálu.
- KV po posouzení a prověření veškerých informací dospěl k následujícímu závěru: 

Usnesení č. 54/2012/KV - Kontrolní výbor neshledal žádné porušení ve smyslu  čl. 4 odst. 2 Etického 
kodexu člena zastupitelstva města Čelákovice ze dne 20.1.2011 v jednání zastupitele Ing. J. Ryneše při 
hlasování k bodu č.10 Městský stadión na jednání zastupitelstva města dne 5.9.2012 ani při jednání ve 
věci převodu pozemků. 

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

Ing. Jaroslav Ryneš byl s tímto usnesením seznámen přímo na jednání KV a byl poučen o právu písemně se 
vyjádřit formou námitek ve lhůtě 5 dnů k rukám předsedkyně KV.
20:10 hod. Předsedkyně poděkovala Ing. Rynešovi za účast. 

6.Závěr

Závěrem předsedkyně poděkovala všem přítomným členům za účast. 
                                 
Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 20,20 hodin.

V Čelákovicích dne: 22.11.2012
Zapsala:   Jana Hromasová 

                                                                                                                        Mgr. Lenka Grygarová
                                                                                                     předsedkyně Kontrolního výboru ZM Čelákovice
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