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ZÁPIS č. 5/2013 

z jednání Kontrolního výboru ZM Čelákovice, 

konaného dne 05.09.2013 

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

Program jednání: 
 

1. Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele  
               2.   Schválení zápisu z jednání KV 4/2013 ze dne 20.06.2013 
               3.   Projednání vyjádření tajemníka MěÚ Čelákovice k provedené kontrole KS ing. Uleje „Namátková 
                     kontrola smluvních vztahů na pronájem nebytových prostor a pozemků města“ 
      4.   Schválení nového kontrolního úkolu  
               5.   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.  
 
 

Průběh jednání: 
 
1.   Zahájení, schválení programu jednání, určení zapisovatele 
                            
Jednání Kontrolního výboru zahájila předsedkyně KV Mgr. Lenka Grygarová. Přivítala členy KV po prázdninách a 
dovolených. Omluvila paní Holou a pana Bařinu z dnešního jednání. Konstatovala, že výbor je usnášení schopný 
a vyzvala členy KV k vyjádření se k navrženému programu dnešního jednání. K programu nebyl předložen žádný 
doplňující návrh ani připomínka. 
 
Usnesení č. 29/2013/KV - Kontrolní výbor schvaluje předložený program jednání 
                                 Hlasování: pro - 5, 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. 30/2013/KV - Kontrolní výbor jmenuje zapisovatelkou zápisu z jednání KV dne 05.09.2013 
paní Janu Hromasovou. 
                                 Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se – 1 (J.Hromasová)  
                               Usnesení bylo přijato. 

 
2.Schválení zápisu z jednání KV 4/2013 ze dne 20.06.2013 
 
Členové KV projednali zápis z minulého jednání výboru a konstatovali, že jednotlivé úkoly z usnesení zápisu jsou 
kontrolním výborem postupně plněny nebo probíhá jejich plnění. 
                                         
Usnesení č. 31/2013/KV - Kontrolní výbor schvaluje zápis č. 04/2013 z jednání KV dne 20.06.2013 
v předloženém znění.                                   
                                  Hlasování: pro – 5, proti - 0, zdržel se – 0  
                              Usnesení bylo přijato. 
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3. Projednání vyjádření tajemníka MěÚ Čelákovice k provedené kontrole „Namátková  kontrola smluvních 
vztahů na pronájem nebytových prostor a pozemků města“ 
 
Členové KV projednali vyjádření tajemníka MěÚ Čelákovice k provedené kontrole „Namátková kontrola 
smluvních vztahů na pronájem nebytových prostor a pozemků města“, zaslané dne 10.7.2013 e-mailem 
paní předsedkyni KV, které bylo reakcí na Zápis z kontroly KV č. 2/2013, předaný panu tajemníkovi osobně na 
jednání KV dne 20.6.2013 s poučením o právu písemně se vyjádřit ve lhůtě 10 dnů ode dne převzetí zápisu 
k rukám předsedkyně KV. K tomuto výše uvedenému vyjádření tajemníka členové KV konstatovali, že si za 
všemi svými zjištěními a doporučeními, které ve své Zprávě předložili prostřednictvím zápisu všem zastupitelům  
města samozřejmě nadále stojí, a že v návaznosti na tyto argumenty by spíše očekávali ze strany pana 
tajemníka návrhy jednotlivých konkrétních kroků a opatření vedoucích k rychlé nápravě stávajícího neutěšeného 
stavu. 
 
Usnesení č. 32/2013/KV -  Kontrolní výbor navrhuje, aby Zastupitelstvo města Čelákovice (i s ohledem na 
vyjádření tajemníka MěÚ) uložilo Finančnímu výboru ZM provést hloubkovou kontrolu týkající se 
pronájmů nebytových prostor a pozemků v majetku města Čelákovice a to s využitím veškerých 
dosavadních poznatků Kontrolního výboru v tomto směru.    
                                  Hlasování: pro – 5, proti - 0, zdržel se – 0  
                              Usnesení bylo přijato. 

 
4. Schválení nového kontrolního úkolu 
 
Kontrolní výbor navrhl provedení kontroly dle zákona o spisové a skartační službě, a to konkrétně „Kontrola 
řádného vedení úřední desky MěÚ Čelákovice“.  
Kontrolní výbor pověřuje tímto kontrolním úkolem kontrolní skupinu ve složení: Jana Hromasová – vedoucí KS, 
Marie Holá a Mgr. Grygarová.  
                           
Usnesení č. 33/2013/KV - Kontrolní výbor pověřuje provedením kontrolního úkolu „Kontrola řádného 
vedení úřední desky MěÚ Čelákovice“ kontrolní skupinu ve složení - vedoucí kontrolní skupiny p. Jana 
Hromasová, členové: Marie Holá, Mgr. Grygarová.         
                                  Hlasování:  pro – 5,  proti - 0,  zdržel se – 0 
                              Usnesení bylo přijato. 

 
5. Závěr jednání 

 
Závěrem předsedkyně KV Mgr. L. Grygarová poděkovala všem přítomným členům za účast na jednání KV. 
Termín dalšího jednání výboru je stanoven na 14.11.2013 v 18:00 hod. v zasedací místnosti MÚ Čelákovice.  
Bližší informace budou upřesněny prostřednictvím předsedkyně.                                   
 
Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno v 19.55 hodin. 
 
 
V Čelákovicích dne: 05.09.2013 
Zapsala:    Jana Hromasová  
  
                                                                                                      
 
                                                                                                                        Mgr. Lenka Grygarová 
                                                                                                     předsedkyně Kontrolního výboru ZM Čelákovice 

 
 
 

 
Přílohy:  Prezenční listina 
                


