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Kontrolní výbor Zastupitelstva
města Úvaly
Zápis z řádného zasedání
kontrolního výboru č. 1/2016
Termín

:

13.4.2016 od 18 hodin

Místo

:

MěÚ Úvaly, Pražská 276

Rozdělovník

:

Přítomní členové

:

Omluveni

:

Ing. Jan Černý, Mgr. Vojtěch Dvořáček, Bc. Romana Komínková,
Ing. Václava Baumanová, Marek Šplíchal, Bc. Dagmar
Weissgärber, Bc. Kateřina Škorpilová Vlasová
Ing. Jan Černý, Mgr. Vojtěch Dvořáček, Bc. Romana Komínková,
Ing. Václava Baumanová,
Marek Šplíchal, Bc. Dagmar Weissgärber, Bc. Kateřina
Škorpilová Vlasová

Host:

:

---

Tajemník

:

Jitka Hamouzová

Stav přítomných: 4
Ad 1, 2) Zahájení, schválení programu jednání
Jednání zahájil předseda výboru Ing. Černý, který přivítal přítomné a seznámil je z dnešním
programem jednání. Ověřovatelem dnešního zápisu bude Mgr. Dvořáček.
Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zahájení
Schválení programu jednání
Kontrola plnění usnesení
Projednání kontrolních zpráv
Plán práce kontrolního výboru
Diskuse, různé
Závěr

Ad 3) Kontrola plnění usnesení
Usnesení KV 11/13 – trvá, termín 6/2016
(kontrolní zpráva – kontrola dodržování smluv IT, zpracuje V. Dvořáček)
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Usnesení KV 3/15 splněno, bude předloženo na ZM dne 28.4.2016
(kontrolní zpráva - kontrola plnění usnesení rady za rok 2014, zpracuje J. Černý a V.
Dvořáček)
Usnesení KV 8/15 trvá, termín 6/2016
(kontrolní zpráva - kontrola nájemních smluv města, týkajících se bytů, pozemků a
nebytových prostor, zpracuje R. Komínková a D. Weissgärber)
Usnesení KV 13//15 trvá, termín 6/2016
(kontrolní zpráva - Zasakovací pás Horoušánky - provedené činnosti a práce, zpracuje J.
Černý a R. Komínková)
Ad 4) Projednání kontrolních zpráv
Ing. Černý seznámil přítomné s kontrolní zprávou, kterou zpracoval spolu s Mgr. Dvořáčkem,
po jejím projednání bylo přijato toto usnesení:
Text usnesení KV 1/16
Kontrolní výbor schvaluje kontrolní zprávu dle usnesení KV3/15 - Kontrola plnění usnesení rady za rok 2014 (příloha č. 1)
Pro
4
Proti
0
Zdržel se
0

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

Ad 5) Plán práce kontrolního výboru
Členové KV sestavili plán práce kontrolního výboru na rok 2016:
Text usnesení KV 2/16
Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu schválit plán práce
kontrolního výboru pro rok 2016:
- Kontrola plnění usnesení rady za rok 2015
- Kontrola plnění usnesení zastupitelstva za rok 2015
- Kontrola vyřizování stížností za rok 2015
- Kontrola vyřizování podnětů, návrhů a připomínek,
podaných zastupiteli a občany na jednání zastupitelstva za
rok 2015
- Kontrola formálního postupu při přidělování a čerpání
finančních prostředků přidělených sportovním a zájmovým
organizacím v roce 2015
- Kontrola prověření procesu vyjadřování města jako
účastníka řízení ke stavbám v katastrálním území města
Úvaly
Pro
4
Proti
0
Zdržel se
0

Výsledek hlasování

Usnesení bylo přijato

Ad 6, 7) Diskuze, různé, závěr
Příští jednání KV bude svoláno pozvánkou na email.
V 19.00 hodin předseda výboru poděkoval přítomným za účast a jednání KV ukončil.
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V Úvalech dne 13.4.2016
Zapsala: Jitka Hamouzová

…………………………………….
ověřovatel Mgr. Vojtěch Dvořáček

……………………………….
předseda KV Ing. Jan Černý
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Kontrolní výbor zastupitelstva města Úvaly
Zpráva o provedení kontroly
dle Usnesení KV 3/15
Kontrola plnění usnesení RM za rok 2014
Úvod
Podnětem ke kontrole byl požadavek kontroly formálního plnění usnesení rady města za rok
2014.
Postup kontroly
Ze strany MěÚ byl poskytnut přehledně zpracovaný soubor přijatých usnesení včetně popisu
průběhu plnění. Ke kontrole byly využity i webové stránky města se zápisy z jednání rady
města.

Závěr a doporučení:
a.)
Každý rok rada města uděluje odměny ředitelům příspěvkových organizací města
(Usnesení R-61a/2014). Pro účely transparentnosti a přezkoumatelnosti KV doporučuje, aby
odůvodnění odměny bylo přílohou usnesení
b)
Usnesení R-38/2014 a R-39/2014 - není zápis z rady města ze dne 12. 2. 2014 na
webových stránkách.
b.)
Usnesení R-38/2014 - Územní studie - Úvaly Vinice - Pozastavení výkonu usnesení
Rady města Úvaly č. R - 311/2013 ze dne 11. 9. 2013 – podle § 105 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích lze výkon rozhodnutí rady města pozastavit, pakliže je má starosta za nesprávné.
V usnesení se nepíše, z jakého důvodu jej starosta shledal nesprávným, není k dispozici
doklad o rozhodnutí starosty města.
d.)
R-70/2014 – peněžitý dar „za přínosné aktivity pro obec“ pro místostarostu shledává
KV jako velmi problematický z pohledu zákona o obcích.
Návrh na usnesení zastupitelstva:
Zastupitelstvo města Úvaly bere na vědomí kontrolní zprávu dle usnesení KV 3/15 Kontrola
plnění usnesení rady za rok 2014

Zpracoval:

Ing. Jan Černý, Mgr. Vojtěch Dvořáček

Datum: 13.4.2016

Vyjádření a podpisy příslušných pracovníků

