ZÁPIS
z jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva
města Úvaly č. 1/2015 které se konalo v úterý
27.1.2015 od 18.00 hodin na MěÚ Úvaly

Přítomni:

Jan Černý, Vojtěch Dvořáček, Václava Baumanová, Kateřina Škopilová Vlasová,
Marek Šplíchal, Vladimír Šťastný, Romana Komínková, Eva Špačková

Omluveni:

Dagmar Weissgärber

viz. prezenční listina v příloze

Program:

1.
2.
3.
4.

Úvod
Kontrola plnění usnesení
Plán práce kontrolního výboru
Různé,závěr

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

2) Kontrola plnění usnesení
Usnesení KV 11/13 – trvá, termín 5/2015
(kontrolní zpráva – kontrola dodržování smluv IT, zpracuje V. Dvořáček)
Usnesení KV 2/14 - trvá, termín 5/2015
(kontrolní zpráva - kontrola plnění usnesení rady za rok 2013, zpracuje J.Černý, M.Šplíchal)

3) Plán práce kontrolního výboru
Členové KV sestavili plán práce kontrolního výboru na rok 2015.
Usnesení KV 1/15
Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu schválit plán práce kontrolního výboru pro rok 2015:
- Kontrola plnění usnesení rady za rok 2014
- Kontrola plnění usnesení zastupitelstva za rok 2014
- Kontrola vyřizování stížností za rok 2014
- Kontrola vyřizování podnětů, návrhů a připomínek, podaných zastupiteli a občany na jednání zastupitelstva za rok 2014
- Kontrola formálního postupu při přidělování a čerpání finančních prostředků přidělených
sportovním a zájmovým organizacím v roce 2014
- Kontrola nájemních smluv města, týkajících se bytů, pozemků a nebytových prostor
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0

4) Různé, Závěr
Usnesení KV 2/15
Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu uložit starostovi předložit přehled projektů a studií,
které město nechalo zpracovat v období 2010 – 2014 včetně popsání toho, v jakém stádiu přípravy se nachází jejich realizace.
pro: 8
proti: 0
zdržel se: 0

Příští jednání KV se bude konat v úterý 24.2.2015 od 18 hodin na MěÚ Úvaly v zasedací místnosti
v 1.patře.
V 19 hodin předseda výboru poděkoval přítomným za účast a jednání KV ukončil.

V Úvalech dne 27.1.2015
Zapsala: Jitka Hamouzová

……………………………….
předseda KV Ing. Jan Černý

