ZÁPIS
z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Úvaly č. 4/2012 které se konalo v pondělí
20.8.2012 od 18.00 hodin na MěÚ Úvaly

Přítomni:

Ing. Ivan Černý, Ing. Ladislav Morávek, Ing. Václava Baumanová, p. Josef Polák

Omluven:

pí. Kateřina Škorpilová Vlasová, pí. Dagmar Weissgärber, Ing. Oldřich Dostalík

viz. prezenční listina v příloze

Program:

1.
2.
3.
4.

Úvod
Kontrola plnění usnesení
Projednání kontrolních zpráv
Různé, Závěr

Ověřovatel zápisu:
Zapisovatel:

Ing. Ladislav Morávek
pí. Hamouzová

1) Úvod
Jednání zahájil Ing. Černý, který přivítal přítomné a seznámil je z dnešním programem jednání.Konstatoval, že Ing. Bednář rezignoval na členství v kontrolním výboru, novým členem byl zvolen
Ing. Oldřich Dostalík.

2) Kontrola plnění usnesení
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 5/12 – trvá, termín 22.10.2012
(kontrolní zpráva – Kontrola plnění usnesení rady za rok 2011 - Ing. Černý)
Usnesení KV 6/12 – splněno, na VZZM 20.9.2012
(kontrolní zpráva – Kontrola plnění usnesení zastupitelstva za rok 2011 – Ing. Morávek)
Usnesení KV 7/12 – trvá, termín 22.10.2012
(kontrolní zpráva – Kontrola vyřizování stížností za rok 2010 a 2011 – p. Polák)
Usnesení KV 8/12 – trvá, termín 22.10.2012
(kontrolní zpráva – Kontrola vyřizování podnětů, návrhů a připomínek, podaných zastupiteli a občany
na jednání zastupitelstva v roce 2011 – pí. Škorpilová Vlasová)
Usnesení KV 9/12 - splněno, na VZZM 20.9.2012
(kontrolní zpráva – Kontrola formálního postupu při přidělování a čerpání finančních prostředků přidělených sportovním a zájmovým organizacím v roce 2011 – Ing. Baumanová, pí. Škorpilová Vlasová)
Usnesení KV 10/12 - splněno, na VZZM 20.9.2012
(kontrolní zpráva – Kontrola formálního postupu při přidělování bytů v roce 2010 a 2011 – Ing. Černý)
Usnesení KV 11/12 - splněno, na VZZM 20.9.2012
(kontrolní zpráva – Kontrola procedurálního postupu při zadávání a realizaci veřejných zakázek financovaných z rozpočtu města - Ing. Černý)

2) Rozdělení kontrol
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 29.3.2012 přijalo Usnesení č. Z – 046/012, kterým schválilo
plán práce kontrolního výboru na rok 2012, mimo jiné kontrolnímu výboru uložilo provést:
- Kontrola plnění usnesení č. Z – 025/011, týkající se zřízení zvláštního účtu v účetnictví města na
kterém budou vedeny veškeré finanční prostředky získané z daně z nemovitosti
- Kontrola použití finančních prostředků získaných z daně z nemovitosti
Zastupitelstvo města na svém jednání dne 21.6.2012 zvolilo členem kontrolního výboru Ing. Oldřicha
Dostalíka, který byl nominován petičním výborem za účelem provedení kontrol, týkajících se daně
z nemovitosti.
Usnesení KV 12/12
Kontrolní výbor ukládá Ing. Černému a Ing. Dostalíkovi provedení kontroly - zřízení zvláštního
účtu v účetnictví města, na kterém budou vedeny veškeré finanční prostředky získané z daně
z nemovitosti a kontrola použití finančních prostředků získaných z daně z nemovitosti
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

3) Projednání kontrolních zpráv
.
Usnesení KV 13/12
Kontrolní výbor schvaluje kontrolní zprávu dle usnesení KV- 6/12 - kontrola plnění usnesení
zastupitelstva za rok 2011 (příloha č.1 )
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

Usnesení KV 14/12
Kontrolní výbor schvaluje kontrolní zprávu dle usnesení KV- 9/12 - kontrola formálního postupu při přidělování a čerpání finančních prostředků přidělených sportovním a zájmovým organizacím v roce 2011 (příloha č.2)
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení KV 15/12
Kontrolní výbor schvaluje kontrolní zprávu dle usnesení KV- 10/12 - kontrola formálního postupu při přidělování bytů v roce 2010 a 2011 plnění usnesení zastupitelstva za rok 2011 (příloha č. 3)
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení KV 16/12
Kontrolní výbor schvaluje kontrolní zprávu dle usnesení KV- 11/12 - kontrola procedurálního
postupu při zadávání a realizaci veřejných zakázek financovaných z rozpočtu města (příloha
č.4)
Pro: 4
Proti: 0
Zdržel se: 0

4) Různé, Závěr
Příští jednání KV se bude konat v pondělí 22.10.2012 od 18 hodin v zasedací místnosti v 1. patře.
19.10 hodin Ing. Černý poděkoval přítomným za účast a jednání KV ukončil

V Úvalech dne 20.8.2012
Zapsala: Jitka Hamouzová

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

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

