ZÁPIS
z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Úvaly č. 1/2012 které se konalo v pondělí
13.2.2012 od 18.00 hodin na MěÚ Úvaly

Přítomni:

Ing. Ivan Černý, Ing. Václava Baumanová, Ing. Jan Bednář
Ing. Ladislav Morávek, p. Josef Polák, pí. Kateřina Škorpilová Vlasová

Omluven:

pí. Dagmar Weissgärber

viz. prezenční listina v příloze

Program:

1.
2.
3.
4.
5.

Úvod
Kontrola plnění usnesení
Plán práce kontrolního výboru na rok 2012
Různé
Závěr

Ověřovatel zápisu:
Zapisovatel:

Ing. Ladislav Morávek
pí. Hamouzová

1) Úvod
Jednání zahájil předseda kontrolního výboru Ing. Černý, který přivítal přítomné a seznámil je z dnešním programem jednání.

2) Kontrola plnění usnesení
Usnesení KV 4/10 trvá (termín 19.3.2012)
(kontrola vyřizování stížností – p. Polák)
Usnesení KV 6/10 trvá (termín 19.3.2012
(kontrola formálního postupu při přidělování a čerpání příspěvků sportovním a zájmovým organizacím
včetně kontroly podkladových materiálů-žádostí)
Ing. Morávek prověří realizaci usnesení, která byla přijata v rámci kontrolních zpráv KV a usnesení
zastupitelstva – trvá (termín 19.3.2012)
Usnesení KV 10/10 trvá – podklady pro Ing. Bredu připraví zapisovatel KV
(na druhé jednání nového zastupitelstva předseda KV zpracuje zprávu o činnosti kontrolního výboru
za období 11/2006 – 9/2010)
Usnesení KV 9/11 splněno
(provedení kontroly dle usnesení ZM Z-010/011 - prověření, zda bylo zastupitelstvem řádně schváleno
podepsání smlouvy o spolupráci mezi městem Úvaly a firmou Čechoslávie s.r.o. ze dne 8.12.2004 a
dodatku č. 1 ze dne 8.12.2004 k této smlouvě - Ing. Černý, Ing. Morávek)

3) Plán práce kontrolního výboru na rok 2012
Členové KV sestavili plán práce kontrolního výboru na rok 2011.
Usnesení KV 1/12
Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu schválit plán práce kontrolního výboru pro rok 2012:
- Kontrola plnění usnesení rady
- Kontrola plnění usnesení zastupitelstva
- Kontrola vyřizování stížností
- Kontrola vyřizování podnětů, návrhů a připomínek, podaných zastupiteli a občany na jednání zastupitelstva
- Kontrola formálního postupu při přidělování a čerpání finančních prostředků přidělených
sportovním a zájmovým organizacím
- Kontrola formálního postupu při přidělování bytů
- Kontrola procedurálního postupu při zadávání a realizaci veřejných zakázek financovaných
z rozpočtu města
Veškerá kontrolní činnost se týká roku 2011.
pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0
Ing. Černý prověří u starosty města, jaký je stav řešení problematiky SBD VESNA.

4) Různé
Ing. Baumanová dává podnět – při jednání zastupitelstva není některým zastupitelům rozumět, navrhuje používat mikrofon.

5) Závěr
Příští jednání KV se bude konat v pondělí 19.3.2012 od 18 hodin.
V 19.00 hodin Ing. Černý poděkoval přítomným za účast a jednání KV ukončil.

V Úvalech dne 13.2.2012

Zapsala: Jitka Hamouzová

……………………………
ověřovatel Ing. Ladislav Morávek

……………………………….
předseda KV Ing. Ivan Černý

