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ZÁPIS č. 8/2012

z jednání Kontrolního výboru ZM Čelákovice,

konaného dne 26.09.2012

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

Omluvena:                                             Holá Marie (do 19.00 hod.) 

Hosté:                                                   Jan Baran - tajemník MěÚ Čelákovice                                     

Program jednání:
1. Zahájení, prezence, program jednání
2. Schválení zápisu č. 7/2012 z minulého jednání KV
3. Kontrola plnění usnesení KV (Informace k jednotlivým kontrolním úkolům KV)
4. Kontrola plnění usnesení ZM a RM Čelákovice
5. Podněty, různé
6. Organizační záležitosti
7. Závěr

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

Průběh jednání:

1.   Zahájení, prezence, programu jednání,
                           
                          - Předsedkyně zahájila jednání Kontrolního výboru v 18:00 hod. Omluvila nepřítomnou paní 
Holou, která by se na jednání KV měla dostavit v jeho průběhu, a dále konstatovala, že výbor je usnášení 
schopný. 
                           - Mgr. Grygarová dále vyzvala přítomné členy k doplnění navrženého programu jednání. Nebyl 
předložen žádný doplňující návrh ani připomínka.

Usnesení č. 46/2012/KV - Kontrolní výbor schvaluje výše uvedený program jednání beze změn.
    Hlasování:  pro – 5,  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. 47/2012/KV - Kontrolní výbor jmenuje zapisovatelkou zápisu z jednání KV dne 26.09.2012 
paní Janu Hromasovou.
                               Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se – 1 (J.Hromasová)
                               Usnesení bylo přijato.
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2.  Schválení zápisu č. 07/2012 z minulého jednání KV

                           - Členové KV projednali zápis z minulého jednání výboru. Nebyla vznesena připomínka.
                                        
                               
Usnesení č. 48/2012/KV - Kontrolní výbor schvaluje zápis č. 07/2012 z jednání KV dne 29.08.2012 
v předloženém znění.                               
                                  Hlasování: pro – 5, proti - 0, zdržel se – 0
                              Usnesení bylo přijato.

3.  Kontrola plnění usnesení KV (informace k jednotlivým kontrolním úkolům)

18:15 hod. - Předsedkyně přivítala na jednání výboru tajemníka MěÚ pana Jana Barana. Bylo projednáno 
zasílání přehledu plnění usnesení RM a ZM v dostatečném časovém předstihu, aby se mohli s jeho plněním 
seznámit všichni členové výboru. Plnění usnesení ZM nebyly tentokrát kontrolnímu výboru vůbec předloženy. 
                     Pan tajemník byl seznámen s přípisem vedoucího odboru MěÚ Ing. Týče, který se vztahoval 
k plánované kontrole smluvních vztahů na pronájem nebytových prostor a pozemků města, která byla 
výborem zahájena dnem 29.08.2012 usnesením č. 45/2012/KV. Po vzájemném vysvětlení si tohoto 
nedorozumění pan tajemník požádal, zda by tato kontrola mohla být fakticky započata až v období od 
08.10.2012. Vedoucí kontrolní skupiny Ing. Ulej s tímto požadavkem vyslovil souhlas a kontrolní výbor tedy přijal 
v této věci níže uvedené usnesení:

Usnesení č. 49/2012/KV - Kontrolní výbor souhlasí, aby s ohledem na provozní problémy na 
hospodářském odboru MěÚ byl kontrolní úkol – Namátková kontrola smluvních vztahů na pronájem 
nebytových prostor a pozemků města Čelákovice zahájen na žádost pana tajemníka až od 08. 10. 2012.

                     
                                  Hlasování: pro – 5, proti - 0, zdržel se – 0
                              Usnesení bylo přijato.

Dále Mgr. Grygarová seznámila p. tajemníka Barana s dalšími plánovanými kontrolními úkoly, kterými se KV 
bude do konce roku 2012 zabývat. V zájmu lepší spolupráce MěÚ a KV byl v této souvislosti dohodnut konkrétní 
postup.

Dále kontrolní výbor informoval pana tajemníka se záměrem výboru zhodnocení tzv. zpětné vazby, při které 
budou vyhodnocovány následné výstupy a realizace výborem navrhovaných opatření u jednotlivých dosud 
provedených kontrolních úkolů. Poskytnuté výstupy budou zapracovány do využity při zpracování Zprávy o 
činnosti KV za rok 2012. 

Vedoucí jednotlivých kontrolních skupin si v této věci připraví dotazy, které budou prostřednictvím předsedkyně 
KV zaslány jednotlivým kontrolovaným či v dané věci zodpovědným subjektům. A to do 31.12.2012. 

18:45 hod. -  Předsedkyně KV poděkovala panu tajemníkovi za jeho účast na jednání výboru. 

18:50 hod. -  Na jednání kontrolního výboru se dostavila členka paní Holá
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  - Členové KV navrhli, že by bylo vhodné, jako projev dobré praxe v oblasti maximální otevřenosti a 
informovanosti veřejnosti (viz agenda MA 21), informovat občany Čelákovic se závěry a doporučeními KV 
z jednotlivých provedených kontrolních úkolů. Byla navrženo zveřejňování zápisů z provedených kontrol, 
samozřejmě při zachování ochrany osobních údajů, a to spolu se zápisy z jednání KV na webu města. 

Usnesení č. 50/2012/KV - Kontrolní výbor pověřuje předsedkyni Mgr. Grygarovou prověřením možnosti 
zveřejňování jednotlivých zápisů z provedených kontrol na webových stránkách města.

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

4. Kontrola plnění usnesení ZM a RM Čelákovice

                        -  Tento bod byl fakticky projednán již pod bodem 3 spolu s informacemi předkládanými v této věci 
výborem panu tajemníkovi MěÚ. 
__________________________________________________________________________________________

5.   Podněty, různé

                       - Členy KV bylo konstatováno, že i přes řadu návrhů stran KV, aby na jednání ZM byly body 
týkající se kontrolního a finančního výboru, jako poradního orgánu zastupitelstva, zařazeny z posledních míst 
programu ještě před projednávané záležitosti jichž se týkají (např. KV konstatuje, že je zcela jistě žádoucí zařadit 
projednávání zápisu z jednání FV ještě před bod Finanční záležitosti, apod.). Kontrolní výbor kontrolou 
jednotlivých pozvánek na ZM z posledního období eviduje, že i přes jasný příslib pana starosty Ing. Pátka 
nedošlo v této věci k žádnému zlepšení. 
__________________________________________________________________________________________                            

6.    Organizační záležitosti

                         -  Kontrolní výbor projednal jednotlivé vnitřní organizační záležitosti. 
__________________________________________________________________________________________

7.    Závěr

Závěrem předsedkyně poděkovala všem přítomným členům za účast. Termín dalšího jednání kontrolního výboru 
je stanoven mimo schválený Plán práce KV na 21.11.2012 v 18:00 hod. a to již tradičně v zasedací místnosti MÚ 
Čelákovice. Členům budou včas zaslány pozvánky. 
                                 
Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 19,35 hodin.

V Čelákovicích dne:  26.09.2012
Zapsala:   Jana Hromasová

                                                                                                    

                                                                                                                        Mgr. Lenka Grygarová
                                                                                                     předsedkyně Kontrolního výboru ZM Čelákovice

Přílohy:  Prezenční listina
               Schválený zápis č. 07/2012 z jednání KV dne 29.08.2012
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