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ZÁPIS č. 3/2013 

z jednání Kontrolního výboru ZM Čelákovice, 

konaného dne 18.04.2013 

 

  

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

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

Omluveni:          ----  
 

           

               Program jednání: 

 

              1.   Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele  

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

             3.   Předložení informací z plnění kontrolních úkolů a průběhu jednotlivých probíhajících kontrol 

              4.   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 pozvánku včetně podkladových materiálů.  
 

 

Průběh jednání: 
 

1.   Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele 

Jednání Kontrolního výboru zahájila předsedkyně Mgr. Lenka Grygarová, která uvedla, že na jednání jsou přítomni všichni 

členové výboru a výbor je tedy usnášení schopný.  Předsedkyně  vyzvala členy k doplnění nebo změně programu jednání. 

Nebyl předložen žádný doplňující ani pozměňující návrh. 

 

Usnesení č. 14/2013/KV - Kontrolní výbor schvaluje předložený program jednání. 

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

                                  Usnesení bylo přijato. 

 

Vypracováním zápisu z dnešního jednání byla navržena paní Jana Hromasová, která s návrhem souhlasila.  

  

Usnesení č. 15/2013/KV - Kontrolní výbor jmenuje zapisovatelkou zápisu z jednání KV dne 18.4.2013 paní Janu  

                                Hromasovou. 

                                Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 1 (J.Hromasová)  

                                Usnesení bylo přijato. 

 

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

 

Členové KV projednali zápis z minulého jednání výboru včetně přijatých usnesení.                                  

 

Usnesení č. 16/2012/KV - Kontrolní výbor schvaluje zápis č. 02/2013 z jednání KV dne 14.03.2013.                                    
                                  Hlasování: pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0  

                                  Usnesení bylo přijato. 
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3. Předložení informací z plnění kontrolních úkolů a průběhu jednotlivých probíhajících kontrol 

   

Kontrola plnění usnesení ZM a RM :  

 

V této souvislosti členové KV upozornili ze strany ZM je uplatňován k jednotlivým zjištěním a doporučením ze strany KV 

stále stejný postup a sice,  že ZM bere zápisy na vědomí.                               

 

Plnění usnesení ZM č. 19/2013/5.1.4 ze dne 6.2.2013, kterým ZM „ požaduje po starostovi města, aby v souvislosti se svými 

tvrzeními uvedenými v jeho článku ve Zpravodaji 1/2013 o přeložce VN vedení z důvodu stavby lávky předložil kontolnímu 

výboru ZM důkazy o údajné liknavosti předchozího vedení města ve věci přeložek VN vedení pro stavbu lávky“. 

 

Předsedkyně informovala členy KV, že žádné důkazy od pana starosty k tvrzením uvedeným ve zmíněném článku dosud 

neobdržela. V návaznosti na přijaté usnesení ZM č.  19/2013/5.1.4  i usnesení KV  č. 5/2013/KV ze dne 14.2.2013 vznesla 

písemný dotaz na pana starostu Ing. Pátka, který ve své odpovědi ze dne 14.3.2013 uvádí „dokumenty jsem již předložil 

kontrolní skupině Ing. Chourovi a p. Bařinovi“.  
V reakci na toto tvrzení uvedli zmínění členové KV, že od pana starosty převzali pouze dokumenty určené k provádění jim 

uloženého kontrolního úkolu (usnesení ZM č. 19/2013/5.1.2) a žádnými jinými důkazy pro tvrzení pana starosty nedisponují.  

KV přijal proto k tomuto usnesení ZM níže uvedený závěr:  

 

Usnesení č. 17/2013/KV – KV konstatuje, že úkol uložený panu starostovi  v němž KV hraje jakéhosi prostředníka 

pro shromažďování důkazů, nebyl v souladu s přijatým usnesením ZM ze strany pana starosty splněn  a na základě 

toho tedy KV doporučuje ZM, aby pan starosta Ing. Pátek předložil svá zdůvodnění přímo na jednání ZM 

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

                         Usnesení bylo přijato. 

 

Členové KV dále projednali závěry z kontroly uložené Zastupitelstvem Města „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“. 

 

Za kontrolní skupinu seznámil členy výboru s průběhem, zjištěními a závěry z kontroly Ing. Miloš Choura – vedoucí KS, 

který mimo jiné stručně chronologicky shrnul z KS dostupných materiálů průběh akce a informoval členy o „údajných“ 

komplikacích s pozemky na káranské straně. KS předložila zprávu z kontroly č. 1/2013 a konstatovala, že ze získaných  

podkladů nebylo možné získat relevantní informace pro konkrétní  odpovědi.  

 

Usnesení č. 18/2013/KV – KV schvaluje kontrolní skupinou vypracovaný zápis č. 1/2013 z provedené kontroly 

„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“ včetně navrženého doporučení.  

 

Usnesení č. 19/2013/KV -  KV doporučuje v návaznosti na omezené informace získané v dané věci, aby ZM uložilo 

příslušnému odboru MěÚ prostřednictvím tajemníka předložit komplexní a podrobné shrnutí harmonogramu 

postupu a všech jednotlivých kroků při realizaci nejen obou přeložek VN ČEZ , ale celé realizace zakázky „Lávka 

přes Labe“.   

O obou usneseních hlasováno současně.  

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

                              Usnesení byla přijata. 

 

Ing. Ulej seznámil členy KV s průběhem kontrolního úkolu „Namátková kontrola smluvních vztahů na pronájem nebytových 

prostor a pozemků města“. 
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____________________________________________________________________________________________________ 

 

4. Různé, diskuse, závěr jednání 

 

Členové KV projednali další rámcový postup při provádění kontrolních úkolů a v této souvislosti vyplynul návrh pro ZM, 

aby nejen vzhledem k množství úkolů, které jsou KV mimo jeho plán práce ukládány ZM, ale zejména v rámci narovnání 

postavení obou zákonných výborů ZM co do počtu členů, došlo ze strany ZM k navýšení počtu členů KV na 9 nebo 

stanovení členů FV na 7.    

 

 

 

Závěrem předsedkyně KV Mgr. L. Grygarová poděkovala všem přítomným členům za účast.  

Termín dalšího jednání výboru je stanoven na 20.06.2013 v 18:00 hod. v zasedací místnosti MÚ Čelákovice.  

                                  

 

Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 19,15 hodin. 

 

 

 

 

 

V Čelákovicích dne: 18.4.2013 

Zapsala:    Jana Hromasová  

 

 

 

  

                                                                                                      

 

                                                                                                                        Mgr. Lenka Grygarová 

                                                                                                     předsedkyně Kontrolního výboru ZM Čelákovice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  Prezenční listina  

                 Zápis č. 1/2013 z provedené kontroly  

 


