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ZÁPIS č. 2/2013 

z jednání Kontrolního výboru ZM Čelákovice, 

konaného dne 14.03.2013 

 
 
Přítomni (dle prezenční listiny):          Bařina Petr, Hromasová Jana,  Ing. Choura Miloš, Machálková Hana  
Omluveni pro nemoc:                    Mgr. Grygarová Lenka, Holá Marie, Ing. Ulej Milan                                        
 
                          
 

Program jednání: 
 

1. Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele  

              2.   Kontrola a schválení zápisu z minulého jednání KV (1/2013) 

              3.   Předložení informací vedoucími kontrolních skupin z průběhu jednotlivých probíhajících 

                    kontrolních úkolů 

              4.   Přehled o přijatých nápravných opatřeních ke konkrétním zjištěným pochybením a  

                    nedostatkům, na něž upozornil kontrolní výbor ZM v období 2011 - 2012 

              5.   Různé, diskuse, závěr jednání 

 
 
 
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.  
 
 

Průběh jednání: 
 
1.   Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele 
                            
Jednání Kontrolního výboru zahájila paní Jana Hromasová, pověřená předsedkyní výboru Mgr. Grygarovou, a to 
v 18:00 hod. přivítáním všech přítomných členů. Bylo konstatováno, že výbor je usnášení schopen. Paní 
Hromasová vyzvala přítomné členy KV k doplnění či vyjádření připomínek k navrženému programu jednání. 
Členy KV bylo navrženo, aby byl z programu jednání pro nepřítomnost paní předsedkyně vypuštěn bodu 2 a 4.  
 
Usnesení č. 10/2013/KV - Kontrolní výbor schvaluje upravený program jednání v tomto znění:  

1. Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele  

              2.   Předložení informací vedoucími kontrolních skupin z průběhu jednotlivých probíhajících 

                    kontrolních úkolů 

              3.   Různé, diskuse, závěr jednání 
 
                                 Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se – 0  
                               Usnesení bylo přijato. 

 
Vypracováním zápisu z dnešního jednání KV byla pověřena paní Jana Hromasová, která s návrhem souhlasila.  
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2.Předložení informací vedoucími kontrolních skupin z průběhu jednotlivých probíhajících kontrolních 
úkolů 
   
Vedoucí kontrolní skupiny k úkolu kontroly dotačních titulů pí J. Hromasová seznámila přítomné členy výboru 
s výstupy z probíhající kontroly na odboru školství a finančním odboru. S ohledem na předložené a projednané 
podkladové materiály zejména z vyúčtování dotací za rok 2012 a také s ohledem na jednotlivá doporučení KV 
uvedených u kontroly dotací v loňském roce, bylo KV přijato níže uvedené usnesení:  
                    
Usnesení č. 11/2013/KV - Kontrolní výbor doporučil v rámci kontrolního úkolu kontrolní skupině hlouběji 
prověřit předložená vyúčtování některých subjektů žádajících o dotace na rok 2013.  
 
Usnesení č. 12/2013/KV – Kontrolní výbor doporučuje ZM, aby v zájmu řádného nakládání s veřejnými 
prostředky vyčleněnými v rozpočtu města na oblast dotací, pověřilo Finanční výbor Zastupitelstva města 
podrobným prošetřením jednotlivých dotací z pohledu finanční kontroly (zejména pak zda je řádně 
postupováno v souladu se zák. č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,předkládané 
doklady obsahují veškeré náležitosti stanovené zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví apod.).   
                                  Hlasování: pro – 4, proti - 0, zdržel se – 0  
         Usnesení bylo přijato. 
__________________________________________________________________________________________ 
Vedoucí kontrolní skupiny Ing. Choura předložil dosavadní informace týkající se úkolu č. 5.1.2. ZM „Vyšetření, 
postupů zástupců města, kdy zahájili projednávání přeložky VN vedení ČEZ Distribuce, a.s. na pravém 
(káranském) břehu Labe s provozovatelem, 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 a tak dále“, a 
seznámil členy KV s probíhající kontrolou a dosud získanými informacemi. 
 

 
3. Různé, diskuse, závěr jednání 

 

V rámci diskuse byly členy KV předloženy podněty a stížnosti několika občanů, týkající se činnosti některých 

příspěvkových organizací města.  

 
Usnesení č. 13/2013/KV – Kontrolní výbor se usnesl, že v případě stížností na činnost města, které jsou 
občany předkládány  směrem ke kontrolnímu výboru, je potřeba vždy daného občana upozornit na 
skutečnost, že vyřizování těchto podnětů nenáleží do kompetence KV a každá jednotlivá stížnost by měla 
být předána a směřována vždy přímo konkrétním kompetentním a zodpovědným zaměstnancům MěÚ 
Čelákovice. 
   Hlasování: pro – 4, proti - 0, zdržel se – 0 
   Usnesení bylo přijato 

 
Závěrem p. Hromasová poděkovala všem přítomným členům za účast, s tím, že o dnešním průběhu jednání 
bude podrobně informovat omluvenou předsedkyni Mgr. Lenku Grygarovu a připomenula termín dalšího jednání 
kontrolního výboru, který je v plánu práce KV stanoven na 18.04.2013 od 18:00 hod. v zasedací místnosti MÚ 
Čelákovice.  
                                  
Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno ve 19,15 hodin. 
 
V Čelákovicích dne: 15.03.2013 
Zapsala:    Jana Hromasová  
                                                                                                      
                                                                                                                        Mgr. Lenka Grygarová 
                                                                                                     předsedkyně Kontrolního výboru ZM Čelákovice 
 

 
Přílohy:  Prezenční listina 
                


