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ZÁPIS č. 4/2013 

z jednání Kontrolního výboru ZM Čelákovice, 

které se uskutečnilo dne  

20.06.2013 

  

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

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

Omluven:                  ----  

 

Hosté:             Baran Jan 

                                                                Ing. Ryneš Jaroslav 

__________________________________________________________________________________________           

 

               Program jednání: 
1. Zahájení, schválení programu jednání a určení zapisovatele  

               2.    Schválení zápisu z minulého jednání KV 

               3.    Prošetření postupu ve věci návrhu Dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu haly VIKOMT 
                      -  úkol uložený KV usnesením ZM č. 22/2013/4.3  

               4.    Kontrola plnění usnesení ZM a RM 

                      - v rámci této kontroly prověřen podnět pana zastupitele Igla 

               5.    Projednání zápisu z kontrolního úkolu – „Namátková kontrola smluvních vztahů na pronájem 

                      nebytových prostor a pozemků města“ 

               6.    Různé, diskuse, závěr jednání 

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

Průběh jednání: 

 

1.   Zahájení, schválení programu jednání a určení zapisovatele 

• Jednání KV zahájila předsedkyně Mgr. Lenka Grygarová přivítáním všech členů výboru a současně 

konstatovala, že Kontrolní výbor je usnášení schopen.  

•  K navrženému programu jednání nebyl předložen členy KV žádný doplňující bod ani připomínka.  

•  Zapisovatelem zápisu byla navržena paní Hromasová Jana, která s návrhem souhlasila. 

 

Usnesení č. 20/2013/KV - KV schvaluje předložený program jednání a jmenuje zapisovatelkou  dnešního 

zápisu z jednání Kontrolního výboru paní Janu Hromasovou.   
                             Hlasování: pro - 6, proti - 0, zdržel se – 1 (J. Hromasová)  

                                  Usnesení bylo přijato. 

 

2.   Schválení zápisu z minulého jednání KV 

Byl předložen zápis z jednání KV č. 3/2013 ze dne 18.04.2013. Členové KV konstatovali, že jednotlivá přijatá 

usnesení jsou již splněna nebo postupně probíhá jejich plnění. K zápisu nebyly vznesené žádné připomínky.                                          

                                

Usnesení č. 21/2013/KV – KV schvaluje zápis č. 03/2013 z jednání KV dne 18.04.2013.                                   

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

                                  Usnesení bylo přijato. 
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V 18:30 hod. se na jednání KV dostavili pozvaní hosté - pan tajemník MěÚ Čelákovice Jan Baran a zastupitel 

Města Čelákovice pan Ing. Jaroslav Ryneš. 
__________________________________________________________________________________________ 

 

3.   Prošetření postupu ve věci návrhu Dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu haly VIKOMT 

Usnesením ZM č. 22/2013/4.3 ze dne 29.05.2013 byl Kontrolnímu výboru uložen úkol „Prošetření postupu ve 

věci návrhu Dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu haly VIKOMT“.  

V této záležitosti nejprve vyjádřil své stanovisko pan zastupitel Ing. J. Ryneš, předkladatel usnesení, následně se 

k dané věci postupu návrhu Dodatku č. 1 ke stávající smlouvě o nájmu podrobně vyjádřil tajemník MěÚ, který 

předložil výboru také listinné podklady. Nebylo dohledáno, že by navýšení nájemného prošlo před zasláním 

dodatku RM. Na základě všech zjištěných informací zaujal KV k danému kontrolnímu úkolu níže uvedené 

závěrečné stanovisko:   

 

Usnesení č. 22/2013/KV - KV na základě zjištěných skutečností konstatuje, že v daném případě došlo 

postupem MěÚ - hospodářský odbor k hrubému porušení zák. a interních postupů při zvyšování ceny 

nájmu u platné smlouvy o nájmu nebytových prostor mezi Městem Čelákovice (jako pronajimatelem) a 

Střední odbornou školou a středním odborným učilištěm TOS Čelákovice s.r.o (jaké nájemcem).  
                     Hlasování: pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0  
                                  Usnesení bylo přijato. 

Usnesení č. 23/2013/KV  - KV doporučuje ZM v návaznosti na výše uvedenou kontrolu, aby všechny 

sportovní areály, haly a tělocvičny v majetku města byly v rámci dispozice s nemovitým majetkem 

pronajímány všem subjektům poskytujícím veřejnou službu za stejných předem stanovených podmínek 

nebo formou výpůjčky nemovitého majetku.   
                                   Hlasování: pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0  

                                   Usnesení bylo přijato. 

18:55 hod. - Předsedkyně Mgr. Grygarová poděkovala za účast panu zastupiteli Ing. Jaroslavu Rynešovi.  

_____________________________________________________________________________________________ 

   

4.   Kontrola plnění usnesení ZM a RM 

•  KS k tomuto dlouhodobě uloženému kontrolnímu úkolu zaujímá stále neměnné stanovisko, kdy z  

předkládaných přehledů Kontrol plnění usnesení RM i ZM Městským úřadem nelze jednoznačně a přehledně 

získat konkrétní informace o aktuálním stavu plnění nebo způsobu splnění toho kterého daného usnesení. Proto 

KS navrhuje, že se bude nadále zabývat vždy pouze vybranými usneseními. Komplexně nelze za stávající situace 

kontrolní úkol plnit.  

Pan tajemník Jan Baran v tomto směru informoval KV, že dochází k postupnému zlepšení vedení přehledu plnění 

všech přijatých usnesení na MěÚ a současně sdělil, že výhledově bude k dispozici nový program pro ucelenou a 

přehlednou evidenci všech záznamů o plnění přijatých usnesení ZM i RM.  

 

Usnesení č. 24/2013/KV - KV upozorňuje na skutečnost, že u přijímaných usnesení RM i ZM ve většině 

případů zcela absentuje termín plnění a konkrétní zodpovědná osoba za splnění přijatého usnesení. Dále 

KV také doporučuje pro transparentnost a přehlednost u přijímaných usnesení spojených s výdajem 

finančních prostředků uvádět konkrétní zdroje rozpočtového krytí.  
                                   Hlasování: pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0  

                                   Usnesení bylo přijato. 

 

•      V rámci úkolu Kontrola plnění usnesení ZM a RM se na KV obrátil se svým podnětem pan zastupitel M. 

Leypold Iglo, a to ve věci plnění usnesení RM Usnesení č. 13/2012 ze schůze Rady města Čelákovic 20. 

června 2012, kterým RM: 
6.1.2. Ukládá řediteli MěM zpracovat střednědobou koncepci rozvoje MěM na období 2013 – 2019 s výhledem do roku 2023 v termínu do  

          30. 11. 2012. 

6.1.3. Ukládá řediteli MěM zpracovat návrh, jak uvést evidenci sbírkových předmětů do souladu se zákonem č. 122/2000 Sb. a vyhláškou  

           č. 275/2000 Sb., konzultovat jej s odborem ochrany movitého kulturního dědictví, muzeí a galerií Ministerstva kultury ČR v termínu  

           do 30. 11. 2012. 

6.1.4. Ukládá řediteli MěM zpracovat režim zacházení se sbírkou a jednotlivými sbírkovými předměty v termínu do 30. 11. 2012. 

6.1.5. Ukládá řediteli MěM okamžitou součinnost na nápravě nedostatků v evidenci sbírek. 
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K tomuto podnětu týkajícího se plnění konkrétního usnesení RM se vyjádřil přítomný pan tajemník MěÚ a 

současně předložil podklady o splnění usnesení.  

KV na základě předložených listinných materiálů konstatuje, že Usnesení RM č. 13/2012/6.1.2-4 byla splněna,    

a jako taková tedy řádně a správně označena v plnění usnesení RM panem tajemníkem, když ve 

stanoveném termínu (tj. do 30.11.2012) předložil ředitel MM Čelákovice Mgr. David Eisner Radou požadované 

materiály  1) Střednědobá koncepce rozvoje MM Čelákovice na období 2013-2019 s výhledem 2023, 2) 

Rozhodnutí ředitele č. 20/2012, 35/2012 a 30/2012 - zpracovaný Režim zacházení se sbírkami MM 

v Čelákovicích atd..  

 
Usnesení č. 25/2013/KV – KV prověřil podnět zastupitele města Čelákovice p. Igla a konstatuje, že ze 

strany ředitele Městského muzea Čelákovice byla RM přijatá usnesení č. 13/2012/6.1.2 – 4 ze schůze Rady 

města Čelákovic dne 20. června 2012 splněna a předána v požadovaném termínu do 30.11.2012 na MěÚ 

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

                              Usnesení bylo přijato. 

 

5.   Předložení informací k jednotlivým probíhajícím kontrolním úkolům KV 

 

•    Projednání zápisu č. 2/2013 z kontrolního úkolu „Namátková kontrola smluvních vztahů na pronájem 

nebytových prostor a pozemků města“ 

 

Vedoucí kontrolní skupiny pan Ing. Milan Ulej podrobně seznámil členy KV i přítomného pana tajemníka MěÚ 

s průběhem, zjištěními a konkrétními doporučeními závěrečné zprávy Zápis č. 2/2013 z provedené kontroly 

„Namátková kontrola smluvních vztahů na pronájem nebytových prostor a pozemků města“.  

Zpráva byla předána v souladu se zák. o obcích tajemníkovi MěÚ s poučením o právu písemně se vyjádřit 

k rukám předsedkyně KV.  

Na základě předložených informací KS a následné diskuse přijal KV níže uvedená usnesení:  

 

Usnesení č. 26/2013/KV –   KV schvaluje kontrolní skupinou vypracovaný Zápis č. 2/2013 z provedené 

kontroly „Namátková kontrola smluvních vztahů na pronájem nebytových prostor a pozemků města“  

v předloženém znění včetně jednotlivých zjištění a navrhovaných doporučení.  

 

Usnesení č. 27/2013/KV –   KV doporučuje ZM přijmout usnesení:  

ZM ukládá tajemníkovi MěÚ Čelákovice zajistit důsledné dodržování právních norem a interních předpisů ve 

všech fázích pronájmů nebytových prostor a pozemků a zajištění vedení jejich řádné evidence. 

 

Kontrolní výbor v této souvislosti navazuje na svá zjištění z výše uvedeného kontrolním úkolu „Prošetření 

postupu ve věci návrhu Dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu haly VIKOMT“a navrhuje ZM přijmout opatření:   

                                                

Usnesení č. 28/2013/KV –   KV doporučuje ZM pověřit RM zpracováním Zásad nakládání s nemovitým 

majetkem města Čelákovic při pronájmech, poskytování výpůjček apod.. 
                         Hlasování: pro – 7, proti - 0, zdržel se – 0  

                           Usnesení bylo přijato. 

 

•     Tajemník MěÚ informoval členy KV o přijatých opatřeních k následné kontrole z kontrolního úkolu 

„Prověření postupu nakládání s vytěženou dlažbou při rekonstrukci ul. Stankovského“ ze dne 25.10.2011. Pan 

Baran předložil výboru Tr. příkaz  OS Praha-východ 2 T 3/2010-112 ze dne 26.1.2010 a Dohodu o splátkovém 

kalendáři ze dne 14.7.2010, tyto doklady již byly zapracovány v protokolu z kontroly, a současně informoval o 

předání vymáhání vzniklé škody Městu Exekučnímu úřadu.  
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•     Dalšími následnými kontrolami se zaměřením na „případné výstupy a přijatá opatření z provedených kontrol 

KV v období 2011 a 2012“ se bude KV podrobněji zabývat  na svém příštím jednání v září 2013.  
____________________________________________________________________________________________________ 

 

V 19:35 -  poděkovala Mgr. Lenka Grygarová panu tajemníkovi MěÚ za účast na dnešním jednání KV. 

___________________________________________________________________________________________ 

 

•       Vedoucí KS pro úkol „Prověření poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzděláván,  kultury a 

sportu a dalších volnočasových aktivit za rok 2012 včetně zpětné vazby na konkrétní zjištění uvedená v zápise 

z kontroly KV č. 6/2012“  paní Jana Hromasová  informovala o všech zjištěních a navržených doporučeních ,  

s tím že závěrečná zpráva – Zápis z kontroly č. 3/2013 bude předložena na příštím jednání KV, tj. dne 5.9.2013. 

Výbor vzal informaci na vědomí.  

___________________________________________________________________________________________ 

 

5. Různé, diskuse, závěr jednání 

 

V diskusi padlo několik zajímavých podnětů ze strany členů KV, kterými se dle možností bude zabývat výbor 

na příštích jednáních.  

 

Termín příštího jednání Kontrolního výboru ZM je stanoven plánem práce na 05.09.2013 v 18:00 hod. v zasedací 

místnosti MÚ Čelákovice.  

                                  

Předsedkyně KV Mgr. Lenka Grygarová poděkovala všem přítomným členům za jejich činnost v 1. pololetí roku 

2013 a samozřejmě i za účast  na dnešním jednání v takto extrémních podmínkách (v zasedací místnosti bylo přes 

30
o
 C). Závěrem popřála předsedkyně všem členům výboru hezké prázdniny a příjemné prožití dovolené. 

 

Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno ve 20,15 hodin. 

 

 

V Čelákovicích dne: 20.6.2013 

Zapsala:    Jana Hromasová  

 

 

 

  

                                                                                                      

 

                                                                                                                        Mgr. Lenka Grygarová 

                                                                                                     předsedkyně Kontrolního výboru ZM Čelákovice 

 

 

 

 

 

 

Přílohy:  Prezenční listina 

                Schválený zápis č. 2/2013 z provedené kontroly (výtisk č. 2) 

 


