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ZÁPIS č. 1/2014 

z jednání Kontrolního výboru ZM Čelákovice, 

které se uskutečnilo dne 30.01.2014 

  

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

                                                                Ing.Choura Miloš, Ing. Ulej Milan  

Omluvena:                 Machálková Hana  

Nepřítomna:                                      Hromasová, Jana 

__________________________________________________________________________________________           

 

Program jednání: 

 

1. Zahájení, schválení programu jednání a zapisovatele  

2. Ověření zápisu z minulého jednání KV 

               3.    Informace k probíhajícím kontrolním úkolům, zahájení nového kontrolního úkolu (dotace) 

  4.    Zpráva o činnosti KV v roce 2013 

               5.    Plán práce KV pro období do voleb 2014         

               6.    Různé, diskuse, závěr jednání 

 
Jednání KV se uskutečnilo od 16.30 hod. v zasedací místnosti MÚ Čelákovice, 1. patro.  
__________________________________________________________________________________________  

Průběh jednání: 

 

1.   Zahájení, schválení programu jednání 

•  Jednání KV zahájila předsedkyně přivítáním všech přítomných členů výboru na prvním jednání v roce 2014,  

omluvila nepřítomné a konstatovala, že KV je usnášení schopen.  

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

 

Usnesení č. 1/2014/KV - KV schvaluje program dnešního jednání v navrženém znění.  
                             Hlasování: pro - 5, proti - 0, zdržel se – 0  

                                  Usnesení bylo přijato.  

 

•  Zapisovatelkou z dnešního jednání byla navržena paní Marie Holá, která s návrhem souhlasila.   

 

Usnesení č. 2/2014/KV - KV jmenuje zapisovatelkou dnešního jednání paní Marii Holou.  
                             Hlasování: pro - 4, proti - 0, zdržel se – 1 (M. Holá)  

                                  Usnesení bylo přijato. 
 

 

2.   Ověření zápisu z minulého jednání KV 

•  Byl předložen zápis z minulého jednání kontrolního výboru, konaného dne 14.11.2013. Bez připomínek.  

                                

Usnesení č. 3/2014/KV – KV schvaluje zápis z minulého jednání KV.                                   

                                  Hlasování: pro – 5, proti - 0, zdržel se – 0  

                                  Usnesení bylo přijato. 

 

3.   Informace k probíhajícím kontrolním úkolům, zahájení nového kontrolního úkolu (dotace) 

•   V souvislosti s podanou rezignací paní Hromasové na členku KV, která byla současně vedoucí kontrolní 

skupiny „Kontrola vedení úřední desky“ bylo dohodnuto, že tento kontrolní úkol bude dokončen zbývajícími 

členy KS a výstup bude předložen na příštím jednání KV.  
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•   V návaznosti na čl. III bod 1 Zásad města Čelákovice pro poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy 

a vzdělávání,  kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit zahajuje KV nový kontrolní úkol „Dodržování 

všech stanovených podmínek a postupů při poskytování dotací z rozpočtu města dle Zásad města Čelákovic pro 

poskytování finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových 

aktivit“.  

•   KV navrhl současně kontrolní skupinu pro tuto kontrolu. Kontrola bude zahájena v únoru 2014, kdy již mají 

být řádně vyúčtovány dotace z loňského roku.  

 

Usnesení č. 4/2014/KV - KV pověřuje provedením kontrolního úkolu „Dodržování všech stanovených 

podmínek a postupů při poskytování dotací z rozpočtu města dle Zásad města Čelákovic pro poskytování 

finančních příspěvků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, sportu a dalších volnočasových aktivit“ 

kontrolní skupinu ve složení – vedoucí kontrolní skupiny paní Hana Machálková, členové  Ing. Milan Ulej 

a  Ing. Miloš Choura.   
                     Hlasování: pro – 5, proti - 0, zdržel se – 0  
                                  Usnesení bylo přijato. 

                             

4.    Zpráva o činnosti KV v roce 2013 

•   Předsedkyně KV Mgr. Grygarová seznámila členy výboru se Zprávou o činnosti KV ZM za rok 2013 a v této 

souvislosti také poděkovala všem členům za jejich dosavadní práci ve výboru. Ke zprávě nebyly vzneseny žádné 

připomínky a bude přílohou tohoto zápisu.  
 

Usnesení č. 5/2014/KV – Kontrolní výbor schvaluje Zprávu o činnosti KV ZM Čelákovice za období od 

01.01.2013 – 31.12.2013.   
                          Hlasování: pro – 5, proti - 0, zdržel se – 0  

                                  Usnesení bylo přijato.                 

 

5.    Plán práce KV pro období do voleb 2014         

•   Všichni členové KV jednotlivě navrhli mnohé podněty pro plán práce na období do voleb roku 2014. 

Vzhledem k rozpracovaným kontrolním úkolům a současnému počtu členů výboru bylo však dohodnuto, že 

v roce 2014 bude KV provádět kontroly aktuálně dle svého zákonného oprávnění vždy s ohledem na časové i 

kapacitní možnosti výboru a také v návaznosti na již dříve projednané a plánované úkoly.  

Z tohoto důvodu nebude KV pro toto období předkládat plán práce, a co se týče termínů jednání, bylo dohodnuto, 

že se KV bude scházet vždy operativně dle potřeby.  

 

6. Různé, diskuse, závěr jednání 
KV se vrátil k problematice kontroly plnění usnesení RM a ZM a dalším podnětům od členů nebo přímo 

zastupitelů (např. lávka, náměstí, telefony, strážníci MP, stromy atd.), s tím, že se výbor těmito body bude 

postupně zabývat podrobněji.  

Termín příštího jednání upřesní předsedkyně e-mailem.   

Jednání kontrolního výboru bylo ukončeno ve 17,45 hodin. 

 

V Čelákovicích dne: 30.1.2014 

Zapsala:   Marie Holá                                                                                                     

 

                                                                                                                        Mgr. Lenka Grygarová 

                                                                                                     předsedkyně Kontrolního výboru ZM Čelákovice 

 

 

Přílohy:  Prezenční listina 

                   Zpráva o činnosti za rok 2013 

 

 


