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ZÁPIS č. 10/2012 

z jednání Kontrolního výboru ZM Čelákovice, 

konaného dne 20.12.2012 

 
 

Přítomni (dle prezenční listiny) :         Mgr. Grygarová Lenka, Bařina Petr, Holá Marie, Hromasová Jana,  

                                                                Machálková Hana, Ing. Choura Miloš, Ing. Ulej Milan 

Omluveni:                                               

Hosté:  

 

                                      

Program jednání: 

 

1. Zahájení, jmenování zapisovatele, schválení programu  

2. Zápis z minulého jednání KV 

   3.    Informace o probíhajících kontrolních úkolech 

               4.    Shrnutí dosavadní činnosti výboru pro zpracování závěrečné zprávy KV za rok 2012 

               5.    Příprava plánu práce na 1. pololetí roku 2013 

               6.    Diskuse 

               7.    Závěr 

 

 

Jednání KV se uskutečnilo od 18.00 hod. v zasedací místnosti MÚ Čelákovice, 1. patro. 

 

 

Průběh jednání: 

 

1.   Zahájení, jmenování zapisovatele, schválení programu 

                            

- Předsedkyně KV Mgr. Lenka Grygarová zahájila jednání přivítáním všech přítomných členů. Současně přivítala 

a představila novou členku KV paní Hanu Machálkovou, která byla ZM Čelákovice dovolena za odstoupivší 

členku  pí A. Kochanovou. Jednání výboru byli přítomni všichni jeho členové a KV byl tudíž usnášení schopen.  

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

- Mgr. Grygarová vyzvala přítomné členy k doplnění navrženého programu jednání. Nikdo z přítomných členů 

nenavrhl doplnění ani změnu programu. 

 

Usnesení č. 55/2012/KV - Kontrolní výbor schvaluje výše uvedený program dnešního jednání. 

        Hlasování:  pro – 7,  proti - 0,  zdržel se – 0 

                              Usnesení bylo přijato. 
 

                 
                     
2. Zápis z minulého jednání KV 
 
- Byl předložen zápis č. 9/2012 z jednání dne 21.11.2012, který byl  projednán a odsouhlasen bez připomínek.  
                         
Usnesení č. 56/2012/KV- Kontrolní výbor schvaluje zápis č. 09/2012 z jednání KV dne 21.11.2012  

                                  Hlasování: pro –7, proti - 0, zdržel se – 0  
        Usnesení bylo přijato. 
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3.   Informace o probíhajících kontrolních úkolech 

 

- Vedoucí kontrolní skupiny ing. Milan Ulej informoval členy KV o pokračování kontroly smluvních vztahů na 

pronájem nebytových prostor a pozemků města na hospodářském odboru MěÚ Čelákovice. Členové kontrolní 

skupiny poukázali na komplikace při získávání relevantních podkladů pro kontrolní úkol z Odboru hospodářství.  

V návaznosti na předložené informace o průběhu a dosavadní zjištění proběhla ze strany členů výboru živá 

diskuze, ze které vyplynulo níže uvedené usnesení:  

 

Usnesení č. 57/2012/KV – Kontrolní výbor ukládá kontrolní skupině, aby po získání potřebných podkladů 

předložila výboru závěrečnou zprávu týkající se úkolu „Namátková kontrola smluvních vztahů na 

pronájem nebytových prostor a pozemků města“ s vymezením všech kontrolních zjištění a zásadních 

poznatků z daného kontrolního úkolu, a to včetně informace o komplikacích při získávání podkladových 

materiálů 

.                                  Hlasování: pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0  

            Usnesení bylo přijato.  

 

 

4.   Shrnutí dosavadní činnosti výboru pro zpracování závěrečné zprávy KV za rok 2012 

 

- Předsedkyně výboru informovala členy o přehledu všech provedených kontrolních úkolů a další činnosti za rok 

2012. Výbor v této souvislosti však konstatoval, že jednotlivá zjištění a následná doporučení výboru, která 

jednoznačně vyplývají ze závěrečných kontrolních zpráv předkládaných ZM, a u nichž se mnohdy jedná o 

zjištění na hraně nebo přímo v rozporu se zákonem,  nejsou zjevně po jejich projednání na zastupitelstvu města 

následně činěna žádná opatření ani žádným jiným způsobem nejsou doporučení KV zaváděna do praxe.  

- V této souvislosti bylo tedy členy navrženo, aby výbor provedl v roce 2013 zpětné přešetření jednotlivých 

kontrolovaných oblastí  a dále bylo členy KV navrženo, aby zápisy z kontrolních úkolů po jejich projednání na 

zastupitelstvu města byly spolu se zápisy z jednání KV zveřejňovány na webových stránkách města. 

 

- Členové výboru dále konstatovali, že i přes příslib pana starosty nedošlo dosud k zařazení výborů - jako 

poradních orgánů zastupitelstva (FV, KV ani OV) na program jednání ZM mezi počáteční body zasedání, 

minimálně před s jejich činností související projednávanou agendu. Stále jsou výbory řazeny mezi poslední 

body programu zasedání ZM, tj. v poslední době prakticky až po půlnoci, dokonce i po diskuzi občanů.  
__________________________________________________________________________________________ 

 

 

5.  Příprava plánu práce na 1. pololetí roku 2013 

 

- Kontrolní výbor projednal jednotlivé podněty a návrhy členů KV na jejich zařazení do plánu práce.  

- Z diskuse vyplynuly konkrétní kontrolní úkoly, které budou zapracovány do plánu práce a činnosti KV na 1. 

pololetí roku 2013. Přípravou jeho písemné verze výbor pověřil svoji předsedkyni Mgr. Grygarovou, s tím, že 

Plán práce bude předložen ke schválení na příštím jednání výboru.  

 

6. Diskuse 

 

- V rámci diskuse  předložili jednotliví členové KV své  osobní postřehy a náměty, se kterými se na  ně obrací 

přímo občané města, pro využití při případné další kontrolní činnosti KV. Členové navrhli se některými z nich po 

získání bližších informací na příštích jednáních výboru zabývat podrobněji.  
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7. Závěr 

 

- Závěrem předsedkyně poděkovala všem přítomným členům za aktivní účast i přípravu na jednání. Termín 

dalšího jednání výboru byl odsouhlasen, vzhledem k tomu, že plán práce na 1. pololetí 2013 nebyl dosud 

schválen, na 14.02.2013 tradičně od 18:00 hod. v zasedací místnosti MÚ Čelákovice.  

                                  

Jednání bylo ukončeno v 19:40 hodin. 

 

 

V Čelákovicích dne: 22. 12. 2012 

Zapsala:    Jana Hromasová  

 

 

 

  

                                                                                                      

 

                                                                                                                        Mgr. Lenka Grygarová 

                                                                                                     předsedkyně Kontrolního výboru ZM Čelákovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  Prezenční listina 

                

 


