
 

Kontrolní výbor ZM 06/2013 
                                                                                                                       

 

                                                 Strana 1 (celkem 3)                    
 

 

 

ZÁPIS č. 6/2013 

z jednání Kontrolního výboru ZM Čelákovice, 

konaného dne 14.11.2013 

 

 

Přítomni (dle prezenční listiny) :        Mgr. Grygarová Lenka, Ing. Ulej Milan, Bařina Petr, Holá Marie  

Omluveni :                                             Hromasová Jana,  Ing. Choura Miloš, Machálková Hana  

Hosté :                                                    Baran Jan, tajemník MěÚ                           

 

Jednání KV bylo zahájeno v 18:00 hod. v zasedací místnosti Radnice MÚ Čelákovice, nám. 5. května 1, 1. patro. 

Všichni členové výboru obdrželi pozvánku a materiály pro jednání KV e-mailem.  
 
 

 

Schválený program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu dnešního jednání  

               2.   Kontrola a schválení zápisu z minulého jednání KV 

               3.   Předání reakce KS na „Vyjádření tajemníka ke kontrolní zprávě č. 2/2013 KV ZM“      

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

                     nedostatkům, na něž upozornil kontrolní výbor ZM v období 2011 - 2013 

               5.   Různé, diskuse, závěr jednání 

__________________________________________________________________________________________ 

 

Průběh jednání: 

 

1.   Zahájení, schválení programu dnešního jednání, určení zapisovatele 

                            

Jednání řídila předsedkyně výboru Mgr. Grygarová, která na úvod přivítala přítomné členy KV, omluvila tři 

nepřítomné členy a konstatovala, že i přes nízkou účast je kontrolní výbor usnášení schopný. Dále předsedkyně 

navrhla program dnešního jednání a vyzvala přítomné členy k případnému doplnění.  

S ohledem na nepřítomnost vedoucí KS pro „Kontrolu úřední desky“ bylo navrženo stažení tohoto bodu 

z programu jednání. Další připomínky a doplnění nebyly vzneseny.   

 

Usnesení č. 34/2013/KV - Kontrolní výbor schvaluje program dnešního jednání v upraveném znění. 

                             Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se – 0  

                               Usnesení bylo přijato. 

 

 

Zapisovatelkou byla navržena paní Marie Holá, která s návrhem souhlasila.  

 

Usnesení č. 35/2013/KV - Kontrolní výbor jmenuje zapisovatelkou dnešního jednání paní Marii Holou.  

                             Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se – 0  

                               Usnesení bylo přijato. 
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___________________________________________________________________________________________ 

 

2.   Kontrola a schválení zápisu z minulého jednání KV 

 

Byl předložen zápis z minulého jednání KV, který výbor schválil bez připomínek.  

 

Usnesení č. 35/2013/KV - Kontrolní výbor schvaluje zápis č. 5/2013 z jednání výboru dne 5. 9. 2013. 

                             Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se – 0  

                               Usnesení bylo přijato. 

   

V 18:15 hod. přivítala předsedkyně jménem výboru na jednání pana Jana Barana, tajemníka MěÚ, který byl 

přizván k následujícímu bodu.  

__________________________________________________________________________________________ 

 

3.   Předání reakce KS na „Vyjádření tajemníka ke kontrolní zprávě č. 2/2013 KV ZM“ 

 

Na žádost členů kontrolní skupiny (Ing. Ulej, Ing. Choura, p. Bařina) byl pozván na dnešní jednání tajemník 

MěÚ. Vedoucí kontrolní skupiny Ing. Ulej předal panu tajemníkovi stanovisko kontrolní skupiny k „Vyjádření 

tajemníka k zápisu č. 2/2013 KV ZM. “  Stanovisko podpořil celý KV. Tajemník se pokusil objasnit současný 

stav v této oblasti. Následně proběhla živá oboustranná diskuse, ve které se vyjádřili k dané problematice 

nakládání s majetkem města všichni přítomní. 

____________________________________________________________________________________ 

 

V 18:45 hod. poděkovala předsedkyně KV panu tajemníkovi za jeho účast na dnešním jednání výboru a veškeré 

poskytnuté informace.  

 

                  

Následně se všichni přítomní členové KV k dané problematice ještě jednou podrobně vyjádřili. V návaznosti na 

diskutované argumenty KV doporučuje ZM po shrnutí všech dosavadních získaných informací a poznatků 

k provedené kontrole, uložit prostřednictvím RM panu tajemníkovi MěÚ následující aktivní kroky v oblasti 

nakládání s nemovitým majetkem ve vlastnictví města: 

 

1/ zpřesnit postup a podmínky pro právní úkony při nakládání s majetkem a finančními prostředky města 

v této oblasti (aktuální sledování úhrad, včasné upozornění na jakékoli nedoplatky, využití inflační doložky a 

její zapracování do smluv, atd.), 

 

2/ zavést neprodleně řádnou a přehlednou evidenci, a to nejen všech uzavřených smluv o pronájmu, ale 

zejména evidenci veškerých nebytových prostor a pozemků ve vlastnictví města, včetně jejich provázanosti 

s evidencí úhrad a dalšího plnění všech smluvních závazků, atd., 

 

3/ sjednotit pro přehlednou a efektivní evidenci  veškeré pronájmy nemovitého majetku města pod jeden 

odbor MěÚ, a to včetně krátkodobých pronájmů (např. pozemků města pro předzahrádky, zábor pro 

vystavené zboží apod.), tuto evidenci nemůže vést více odborů či dokonce Městská policie (té by měly být 

pouze Hosp. odborem předkládány podklady pro provádění pravidelných kontrol záboru veř. prostranství a 

naopak by MP hlásila HO zjištěné nepovolené zábory)   

 

4/ stanovit jasné principy interní kontroly a finanční odpovědnosti za jednotlivé kroky v souvislosti 

s pronájmy a následně vymáhat osobní odpovědnost za špatné hospodaření s majetkem obce, neboť ze 

zákona musí být s majetkem ÚSC nakládáno s péčí řádného hospodáře, v návaznosti na povinnost 

vymáhat a nenechat promlčet případnou vzniklou škodu,   
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5/ provést aktualizaci (i v návaznosti na NOZ) u všech stávajících smluv a v této souvislosti zapracovat ve 

smlouvách absentující inflační doložku, upravit výši nájemného na aktuální výši apod.,  

 

6/ sledovat v zájmu řádného nakládání s veřejnými prostředky hrazení nájemného průběžně, dle 

jednotlivých smluv a stanovených termínu platby, s tím, že informace o porušování platební morálky či 

jiného ustanovení nájemcem musí být  předkládány RM okamžitě  k řešení. 

 

Závěrem opakovaně doporučuje Kontrolní výbor Zastupitelstvu města pověřit FV ZM pravidelně se 

zabývat na svých jednáních touto problematikou řádného a efektivního nakládání s obecním majetkem 

města, aby napříště nedocházelo k navršování dluhů a poškozování města v důsledku dlouhotrvajícího 

neplnění smluvních závazků, a to včetně  uplatňování včasných výzev při prvním prodlení, následného 

okamžitého řádné vymáhání případných nedoplatků, včasného využívání smluvních ustanovení k  

ukončení pronájmu z důvodu nedodržování smluvních závazků atd., čímž je možné do budoucna, dle 

názoru KV, včas minimalizovat problémy a případné škody v pronájmech nebytových prostor (jako např. 

pronájem náměstí na pořádání trhů, pronájem sauny apod.).  

 

Usnesení č. 36/2013/KV - Kontrolní výbor doporučuje ZM urychleně přijmout zásadní opatření 

v návaznosti na výše uvedená doporučení KV ZM.   

                               Hlasování: pro – 4, proti - 0, zdržel se – 0  

         Usnesení bylo přijato. 

 

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

něž upozornil kontrolní výbor ZM v období 2010 – 2013.  

 

Předsedkyně předložila přehled všech závěrů a zjištění z provedených kontrol za uplynulé období a to včetně 

Kontrolním výborem navržených doporučení pro ZM. Členové výboru se v této souvislosti vyjádřili k přijatým 

nápravným krokům v návaznosti na kontrolní zjištění a doporučení výboru. Vzhledem k značné skepsi 

jednotlivých členů bylo dohodnuto, že v průběhu roku 2014 (do konce volebního období) provede Kontrolní 

výbor shrnutí a vyhodnocení.   

__________________________________________________________________________________________ 

 

5.   Různé, diskuse, závěr jednání  
 

V rámci diskuse byly přítomnými členy KV předloženy mnohé podněty pro další kontrolní úkoly, KV se jimi 

bude případně zabývat na příštích jednáních výboru.  

Termín dalšího jednání KV proběhne až počátkem roku 2014, nebyl zatím přesně stanoven a bude upřesněn 

předsedkyní výboru. Všichni členové obdrží pozvánku prostřednictvím e-mailu.  

V závěru předsedkyně poděkovala všem přítomným za dobrou a přínosnou spolupráci v roce 2013,  současně 

popřála všem příjemné prožití konce roku a vše nejlepší v roce 2014.   

 

                                  

Jednání bylo ukončeno ve 19:55 hodin. 

 

V Čelákovicích dne: 14. 11. 2013 

Zapsala:    Marie Holá  

                                                                                                      

                                                                                                                        Mgr. Lenka Grygarová 

                                                                                                     předsedkyně Kontrolního výboru ZM Čelákovice 

 

 

Přílohy:  Prezenční listina 


