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ZÁPIS č. 1/2013 

z jednání Kontrolního výboru ZM Čelákovice, 

konaného dne 14.02.2013 

 
Přítomni (dle prezenční listiny) :        Mgr. Grygarová Lenka, Bařina Petr, Holá Marie, Hromasová Jana,  
                                                               Ing. Choura Miloš, Machálková Hana, Ing. Ulej Milan 
Omluven:                                               ---- 
Hosté:                                                    ----         
                
Program jednání: 
 

1.  Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele  
       2.   Schválení zápisu z minulého jednání KV 
       3.   Předložení informací ze zasedání ZM dne 06.02.2013 
       4.   Projednání nových kontrolních úkolů uložených ZM 
       5.   Předložení zpráv z probíhajících kontrol 
       6.   Zpráva KV za rok 2012 
       7.   Plán práce KV pro rok 2013 
       8.   Různé 
 
Jednání KV 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.  
 

 
1.   Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele 
                            
Předsedkyně KV Mgr. Lenka Grygarová zahájila jednání Kontrolního výboru v 18:00 hod. přivítáním všech 
přítomných členů. Konstatovala, že výbor je usnášení schopný a vyzvala členy KV k doplnění programu jednání. 
Nikdo z přítomných členů nenavrhl doplnění či změnu programu. 
 
Usnesení č. 1/2013/KV - Kontrolní výbor schvaluje předložený program jednání 
                                 Hlasování: pro - 7, 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. 2/2013/KV - Kontrolní výbor jmenuje zapisovatelkou zápisu z jednání KV dne 14.2.2013 paní 
Janu Hromasovou. 
                                 Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 1 (J.Hromasová)  
                                   Usnesení bylo přijato. 

2.Schválení zápisu z minulého jednání KV jednání 
   
Členové KV ověřili zápis č. 10/2012 a konstatovali, že jednotlivá usnesení KV jsou plněna nebo probíhá 
průběžně jejich plnění.  
                         
Usnesení č. 3/2013/KV- Kontrolní výbor schvaluje zápis č. 10/2012 z jednání KV dne 20.12.2012  
                                  Hlasování: pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0  
            Usnesení bylo přijato. 
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 3.  Předložení informací ze zasedání ZM dne 06.02.2013 
 
Předsedkyně KV Mgr. Lenka Grygarová seznámila členy KV s tím, že zápisy č. 4 – 9 byly projednány a vzaty na 
vědomí ZM Čelákovice. Dále předsedkyně KV seznámila členy s dopisem pana starosty, ve kterém vyjadřuje 
poděkování za práci kontrolního výboru. Také konstatovala, že i přes všechna upozornění byly body týkající se 
KV a FV opět projednávány až na závěr jednání zastupitelstva města. 
 
Současně předsedkyně informovala přítomné členy o svém návrhu usnesení předloženém na jednání ZM č. 
19/2013 konaném 6.2.2013, ve kterém navrhla odměny členů kontrolního výboru ZM za práci ve výboru 
v roce 2012. Návrh podpořilo 10 zastupitelů, proti byli Mgr. Skalický, p. Tichý, Ing. Pátek, Ing. Studnička, zdrželi 
se Mgr. Bodlák, RNDr. Petřík, p. Iglo, p. Janák, pí Volfová. V danou chvíli nepřítomna Ing. Novotná.   
 
__________________________________________________________________________________________ 
4.   Projednání nových kontrolních úkolů uložených ZM 
 
Předsedkyně KV seznámila přítomné členy KV s novými úkoly uloženými ZM ze dne 6.2.2013. 
ZM na tomto jednání uložilo KV kontrolní úkol vyšetřit, kdy zástupci města zahájili projednávání přeložky VN 
vedení ČEZ Distribuce na pravém (káranském) břehu Labe ……..  .  
Po krátké diskusi bylo přijato níže uvedené usnesení k zahájení kontrolního úkolu včetně jmenování KS: 
 
Usnesení č. 4/2013/KV - Kontrolní výbor pověřuje provedením kontroly týkající se úkolu č. 5.1.2. ZM 
„Vyšetření, kdy zástupci města zahájili projednávání přeložky VN vedení ČEZ Distribuce, a.s. na pravém 
(káranském) břehu Labe s provozovatelem a kdo rozhodl o zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na 
zhotovitele stavby lávky bez nerealizované přeložky, resp. nezakotvil zahájení stavby lávky až pro 
realizaci zabývající přeložky v zadávací dokumentaci veřejné zakázky včetně návrhu Smlouvy o dílo“, 
kontrolní skupinu ve složení - vedoucí kontrolní skupiny ing. M. Choura, členové: Petr Bařina, Ing. M. 
Ulej. 
                                  Hlasování: pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0  
                                 Usnesení bylo přijato. 

 
Členové KV dále projednali usnesení č. 5.1.4. ZM z jednání Zastupitelstva dne 6.2.2013, ve kterém ZM požaduje 
po starostovi města Ing. Pátkovi, aby v souvislosti se svými tvrzeními uvedenými v jeho článku ve Zpravodaji 
1/2013 o přeložce VN vedení z důvodu stavby lávky předložil kontrolnímu výboru ZM důkazy o údajné liknavosti 
předchozího vedení města ve věci přeložek VN vedení pro stavbu lávky.  
 
Usnesení č. 5/2013/KV - Členové Kontrolního výboru nevidí žádný důvod, proč zdůvodnění tvrzení v 
článku pana starosty a důkazy o těchto jeho tvrzeních mají být předkládány KV ZM, a následně pak jeho 
prostřednictvím  tlumočeny Zastupitelstvu. V této souvislosti naopak KV doporučuje, aby starosta města 
zdůvodnění předložil přímo ZM Čelákovice na jeho veřejném jednání.  
 
                                Hlasování: pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0  
                             Usnesení bylo přijato. 
 
Přesto s ohledem na respektování přijatého usnesení ZM č. 5.1.4 ZM ze dne 6.2.2013 jsou členové KV ZM 
připraveni převzít požadované informace od pana starosty Ing. Pátka, budou-li však z jeho strany výboru jak mu 
ukládá usnesení ZM předány, a předložit je následně bez dalšího Zastupitelstvu města k posouzení.    
 

 
V návaznosti na nové dotační období pro poskytování příspěvků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a 
dalších volnočasových aktivit se Kontrolní výbor zabýval zpětnou vazbou na zpracování tohoto kontrolního  
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úkolu (viz zpráva o kontrole č. 6/2012) a současně bylo dojednáno zahájení kontrolního úkolu pro tento rok 
včetně jmenování kontrolní skupiny.  
 
Usnesení č. 6/2013/KV - Kontrolní výbor schvaluje zahájení kontroly „Prověření poskytování finančních 
prostředků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit pro rok 2013 a 
provedení řádného vyúčtování vyplacených příspěvků za rok 2012“ a dále KV pověřuje provedením 
tohoto úkolu kontrolní skupinu ve složení – vedoucí KS Jana Hromasová a členové : Lenka Grygarová, 
Petr Bařina, Marie Holá a Hana Machálková.  
                                Hlasování: pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0  
                             Usnesení bylo přijato. 
__________________________________________________________________________________________ 
V 19.20 hod. se z jednání KV omluvil Ing. Miloš Choura. 
 
 5.  Předložení zpráv z probíhajících kontrol 
 
Členům KV byly předloženy jednotlivými vedoucími KS veškeré relevantní informace o probíhajících úkolech a 
zjištěních z nich vyplývajících. KV po diskusi navrhl možná doporučení, která by měly KS zohlednit v zápisech 
z kontrol nebo byl KV projednán následný postup řešení.   
 
Úkol týkající se kontroly usnesení RM a ZM je prakticky neproveditelný a to z důvodu, že tato usnesení 
vykazují neustálé stěžejní nedostatky již při samotném přijímání (nejsou stanovovány termíny splnění, 
odpovědné osoby za dané usnesení, odbory MěÚ, kterým je konkrétně ukládáno apod.), a proto z nich 
nelze zpracovat ani přehledný zápis z kontroly, neboť prakticky dohledatelnost skutečného splnění toho 
kterého usnesení je minimální a není zřejmá ani z vytvářeného přehledu. 
 

6. Zpráva KV za rok 2012 
 
Předsedkyně KV Mgr. Grygarová seznámila členy KV s vypracovanou Zprávou o činnosti KV ZM Čelákovice za 
rok 2012 a v souvislosti s tím také poděkovala všem členům výboru za jejich dosavadní práci v KV. 
 
Usnesení č. 7/2013/KV – Kontrolní výbor schvaluje závěrečnou Zprávu o činnosti Kontrolního výboru 
Zastupitelstva města Čelákovice za rok 2012.  
                         Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 0  
                         Usnesení bylo přijato.  

7. Plán práce KV pro rok 2013  
 
Členové KV projednali plán práce KV pro 1. pololetí 2013. Termíny programu jednání a plán kontrolní činnosti 
jsou součástí tohoto zápisu. 
 
Usnesení č. 8/2013/KV - Kontrolní výbor souhlasí s termíny jednání a s plánem kontrolní činnosti 
Kontrolního výboru ZM Čelákovice pro 1. pololetí 2013. 
 
     Hlasování: pro – 6, proti - 0, zdržel se – 0  
                         Usnesení bylo přijato. 
 

8. Různé 
 

V rámci diskuse bylo členy KV doporučeno, aby se současně s předkládanými zápisy z kontrol pro ZM, z důvodu 
toho, že ZM bere prakticky vždy zápisy KV pouze bez dalšího na vědomí, předkládal prostřednictvím své 
předsedkyně vždy konkrétní návrh na usnesení. 
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Závěrem předsedkyně poděkovala všem přítomným členům za účast. Termín dalšího jednání výboru je stanoven 
na 14.03.2013 v 18:00 hod. v zasedací místnosti MÚ Čelákovice.  
                                  
 
Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno ve 20,05 hodin. 
 
 
V Čelákovicích dne: 15.2.2013 
Zapsala:    Jana Hromasová  

 
 
 
                                                                                                      
 
                                                                                                                        Mgr. Lenka Grygarová 
                                                                                                     předsedkyně Kontrolního výboru ZM Čelákovice 

 
 
 

 
 
Přílohy:  č. 1 Prezenční listina 
                č. 2 Zpráva o činnosti KV ZM Čelákovice 
                č. 3 Plán práce a kontrolní činnosti KV na rok 2013 

 


