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Zpráva o činnosti  

Kontrolního výboru Zastupitelstva města Čelákovice  

za období od 01.01.2013 -  31.12.2013 
 

Předkládá :    Kontrolní výbor Zastupitelstva města Čelákovice 

 

Zastupitelstvo města Čelákovice (dále jen ZM) zřídilo, ve smyslu § 119 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích 

(obecním zřízení), v platném znění, pro volební období 2010 - 2014 na svém ustavujícím zasedání dne 

30.11.2010 Kontrolní výbor ZM (dále jen KV) v počtu 9 členů (viz. usnesení č. 8.2 ZM). Následně byl 

počet členů KV usnesením zastupitelstva stanoven na 7 členů. V roce 2013 byli tedy členy KV: Petr 

Bařina, Marie Holá, Jana Hromasová, Ing. Miloš Choura, Hana Machálková a Ing. Milan Ulej, 

předsedkyní KV byla i v tomto období Mgr. Lenka Grygarová.   

KV se v průběhu roku 2013 scházel dle potřeby a to konkrétně – 14.2.2013, 14.3.2013, 18.4.2013, 

20.6.2013, 5.9.2013 a 14.11.2013.  

 

Na svých jednáních se KV v roce 2013 zabýval zákonem stanovenými kontrolními úkoly a dále  

kontrolními úkoly uloženými výboru Zastupitelstvem města.  

Mimo jiné byla Kontrolním výborem provedena například: 

 

- kontrola a prošetření toho, 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 po realizaci přeložky v zadávací dokumentaci veřejné zakázky 

včetně návrhu Smlouvy o dílo,  

- kontrola předložení důkazů o údajné liknavosti předchozího vedení města ve věci přeložek VN 

vedení pro stavbu lávky bývalým starostou Ing. Josefem Pátkem k rukám KV,  

- kontrola „Prověření poskytování finančních prostředků v oblasti výchovy a vzdělávání, kultury, 

sortu a dalších volnočasových aktivit pro rok 2013 a provedení řádného vyúčtování vyplacených 

příspěvků za rok 2012“,  

- namátková kontrola smluvních vztahů na pronájem nebytových prostor a pozemků města,  

- kontrola prošetření postupu ve věci návrhu Dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu haly Vikomt a 

mnohé další ...  

 

 

Kontrolní výbor na základě svých zjištění z provedených kontrol vyjádřil svá stanoviska a přijal mnohá 

doporučení k jednotlivým projednávaným problematikám, které byly následně předloženy 

prostřednictvím zpráv a zápisů z jednání KV zastupitelům na zasedání ZM.  Zastupitelstvo tyto 

projednalo a již tradičně vzalo na vědomí.  

 

Zpracovala :  Mgr. Lenka Grygarová, předsedkyně KV  

Dne:              15.01.2014 

 

Zpráva byla projednána na jednání KV dne 30.01.2014 a přijata usnesením č. 5/2014/KV 
 

 


