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ZÁPIS Č. 08  
Z JEDNÁNÍ KONTROLNÍHO VÝBORU ZM

KONANÉHO DNE  2.12.2011

Přítomni:          Mgr. Grygarová Lenka, Holá Marie, Bařina Petr, Ing. Fišerová Veronika, 
                          Ing. Moravec Milan, Ing. Choura Miloš (dostavil se v průběhu jednání)
Omluveni:        Poklopová Jana, Ing. Šalda Josef,
Nepřítomni:     -----

Program jednání:
             1.   Zahájení a schválení programu jednání
             2.   Určení zapisovatele 
             3.   Kontrola zápisu č. 07 a plnění usnesení z předchozích jednání KV
             3.1 Kontrola plnění usnesení ZM a RM Čelákovice      

           4.   Informace o plnění kontrolních úkolů, projednání zápisů a závěrů z provedených kontrol
           5.   Konečný návrh plánu práce a stanovení termínů jednání KV pro rok 2012
           6.   Různé

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
 Jednání vedla předsedkyně KV Mgr. Lenka Grygarová, která přivítala přítomné členy KV, 

omluvila nepřítomné členy (pí. Janu Poklopovou a Ing. Josefa Šaldu) a konstatovala, že KV 
je usnášení schopný.  

 KV doplnil na návrh členů program jednání o bod:
3.1 – Kontrola plnění usnesení ZM a RM Čelákovice 

     Návrh usnesení : Kontrolní výbor  schvaluje program jednání KV na 2.12.2011 v doplněném znění (viz.
                                   výše uvedený program)

  Hlasování: pro – 5 (v té době přítomných členů KV), proti - 0, zdržel se – 0
         Usnesení bylo přijato.

2.   Určení zapisovatele
 Zapisovatelem zápisu byl navržen Ing. Milan Moravec, který s návrhem souhlasil.

      Kontrolní výbor určuje zapisovatelem zápisu z jednání pana Ing. Milana Moravce
                        Hlasování: pro - 5 (v té době přítomných členů KV), proti - 0, zdržel se – 0

Na jednání se dostavil Ing. Miloš Choura ( čas 18:15 hod.)

3.  Kontrola zápisu č. 07 a plnění usnesení z předchozích jednání KV               
 K zápisu z minulé schůze nebyly ze strany členů KV vzneseny žádné připomínky

      Návrh usnesení : Kontrolní výbor schvaluje zápis č. 07 z jednání KV ZM dne 16.11.2011                              
                            Hlasování: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0

       Usnesení bylo přijato.       
                     

                       •       Přehled plnění přijatých usnesení a úkolů KV (období 2011): 
Zápis KV č. 01 ze dne 17.03.2011 - kontrolní úkol  dle Usnesení  ZM 04/2011/3.2.1          -     splněno 30.03.2011
Zápis KV č. 03 ze dne 18.05.2011 - kontrolní úkoly dle Usnesení ZM 06/2011/7.1.1          -     splněno 23.05.2011
                                                                                                        ZM 06/2011/7.1.2c        -     splněno formálně                                                                                                                  
Závěrečné zprávy ke kontrolním úkolům dle Usnesení ZM 06/2011/7.1.2a a ZM 06/2011/7.1.2b  jsou připraveny 
k projednání na dnešní schůzi, bod 4. schváleného programu jednání.

                       •       Všechny kontrolní úkoly uložené Usneseními ZM Čelákovice jsou splněny.
         Kontrolní výbor bere přehled a informace o splnění přijatých usnesení a úkolů KV na vědomí 
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3.1  Kontrola plnění usnesení ZM a RM Čelákovice 

                            •   Pověření členů kontrolním úkolem v návaznosti na jednání KV dne 16.11.2011:
Usnesení RM č.  1 –   6/2011, usnesení ZM č. 3 – 4/2011  ………... kontrolní skupina: Ing. Choura, Ing. Šalda   
Usnesení RM č.  7 – 12/2011, usnesení ZM č. 5 – 6/2011  ………... kontrolní skupina: Ing. Fišerová, p.Bařina   
Usnesení RM č. 13 –18/2011, usnesení ZM č. 7 – 8/2011  ……...... kontrolní skupina: Ing. Moravec, pí.Poklopová   
Usnesení RM č. 19 –22/2011, usnesení ZM č. 1,2/2010,9,10/2011...kontrolní skupina: pí. Holá, Mgr. Grygarová   

- Předpokládaný termín splnění úkolu: příští schůze KV ZM (25.01.2012)

Návrh usnesení : Kontrolní výbor se usnesl na přidělení kontrolního úkolu „Kontrola plnění usnesení ZM     
                             a RM Čelákovice“ za celé toto volební období kontrolním skupinám (viz. výše uvedeno)
                       Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0
                       Usnesení bylo přijato.

4.   Informace o plnění kontrolních úkolů, projednání zápisů a závěrů z provedených kontrol

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

- Byl předložen doplněný Zápis č. 4 z kontroly Q-bytu provedené dne 11.11.2011. 
- O konečných závěrech a doporučeních kontroly informovala KV pí. Holá. 

       Návrh usnesení : Kontrolní výbor ZM schvaluje Zápis č. 4 z kontroly Q-bytu - Prověření  postupu 
    správce bytového fondu města vůči neplatičům nájemného a dalších služeb 
     spojených s  bydlením       

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

- vzhledem k informacím, které vyplynuly z provedené kontroly, KV navrhl v zájmu 
zrychlení a vyšší efektivnosti při vymáhání dlužných částek, s ohledem na stále 
narůstající výši dlužného nájemného, předložit ZM níže uvedené doporučující usnesení

        Návrh usnesení : Kontrolní výbor na základě výsledků kontroly doporučuje Zastupitelstvu města 
                                   přijmout usnesení:
                                      Zastupitelstvo města ukládá Radě města ve spolupráci se správcem bytového 
                                       fondu Q-BYT Čelákovice spol.s.r.o. zajistit zpracování metodiky pro
                                       vymáhání dluhů na nájemném a dalších službách spojených s bydlením v bytech 
                                       v majetku města, a dále upravení stávajících upomínek a nájemních smluv dle
                                      platných zákonů.                   
                          Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0
                          Usnesení bylo přijato.

 Úkol - Prověření postupu nakládání s vytěženou dlažbou při rekonstrukci ulice 
Stankovského:
- Ing. Choura předložil KV kontrolní protokol č. 3, doplněný dle požadavku KV (viz. zápis 

č. 07 KV)
        Návrh usnesení : Kontrolní výbor schvaluje Protokol č.3 z provedené kontroly „Prověření  postupu
                                      nakládání s vytěženou dlažbou při rekonstrukci ulice Stankovského      
                        Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0
                        Usnesení bylo přijato.
                                     Návrh opatření : Kontrolní výbor doporučuje Zastupitelstvu města, aby dle platné 
legislativy důsledně vyžadovalo vymáhání pohledávky za povinným, a to i soudní cestou, a dále aby 
zajistilo pro příště důslednější kontrolu při hospodaření a nakládání s majetkem města.                                         
                          Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0
                          Návrh opatření byl přijat.
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    5.         Konečný návrh plánu práce a stanovení termínů jednání KV pro rok 2012                             

- Předsedkyně KV požádala pana starostu o sdělení termínů konání ZM v 1. pol. r. 2012. 
Konkrétní termíny nebyly do dnešního dne kontrolnímu výboru panem starostou 
předány. 

- KV projednal navržené kontrolní úkoly pro toto období a určil termíny jednání KV. 
     -     Plán práce a kontrolní činnosti KV je přílohou zápisu č. 4

        Návrh usnesení :  Kontrolní výbor schvaluje Plán práce a kontrolní činnosti KV ZM Čelákovice na     
                                       1.pololetí roku 2012       
                             Hlasování: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0
                          Usnesení bylo přijato.

6. Různé            
- V reakci na podněty členů KV (zápis č. 06 a 07) ve věci rozdělení okrsků a tel. čísla 

Měst.policie bylo předloženo – I. místostarostou Ing. Sekyrou vyjádření velitele MP, 
přehled rozdělení území jednotlivým strážníkům včetně plánků a předloženo bylo také 
nově zvolené, lépe zapamatovatelné tel. číslo na Měst. Policii.

- Dále byla KV předána předsedou BZK p. Janákem projednaná doporučení z jednání 
Bezpečnostní komise RM konané dne  09.11.2011.

- Předsedkyně předala všem členům KV elektronicky opravené a doplněné kontaktní 
údaje na všechno členy KV           

- KV projednal zveřejnění e-mailových adres u členů KV na webových stránkách města a 
ve Zpravodaji, u předsedkyně bude zveřejněno i tel. číslo, aby se mohli občané na 
členy KV případně obracet se svými podněty. 

- Ing. Fišerová zpracuje informační článek o KV ZMČ do Zpravodaje
- Kontrolní výbor pověřuje předsedkyni zpracováním Závěrečné zprávy o činnosti KV ZM 

za rok 2011
                             Hlasování: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0

Závěrem předsedkyně KV poděkovala všem přítomným členům za aktivní účast na práci kontrolního výboru ZM 
v roce 2011 a všem popřála hezké prožití vánočních svátků. 

Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 21:05 hodin.

                                                                                         ________________________
                                                                                               Mgr. Lenka Grygarová 
                                                                                       předsedkyně KV ZM Čelákovice

Přílohy: 1- Prezenční listina
              2- Zápis č. 4 z kontroly Q-bytu
              3- Protokol č. 3 z provedené kontroly         
              4- Plán práce a kontrolní činnosti KV ZMČ na 1.pol 2012
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