
  

    Město Český Brod 
      Kontrolní výbor 
      náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod 

   

ČÍSLO SPISU  S-MUCB/33789/2014 
 
ČÍSLO JEDNACÍ  MUCB/34593/2014 
 
VYŘIZUJE      Peukerová Iveta 
 
TELEFON   321612140,321612141,731519149 
 
DATUM  10.12.2014   

 
Zápis č. 2 

 
z jednání kontrolního výboru konaného  dne 10.12.2014 

 
Přítomni:      Gabriela Borovská, Jan Bouda, Pavel Hertl, František Janík, Metoděj Málek, 

Evžen Pospíšil, Jiří Papoušek 
Omluveni:   
Hosté:   Pavel Janík 
Zapsala:  Iveta Peukerová 
 
Předsedkyně kontrolního výboru přivítala přítomné a zahájila jednání.  
 
Předsedkyně kontrolního výboru pokračovala schválením navrženého programu. 
 
Navržený program jednání:  

 
1.  Kontrola a připomínky k plánu kontrolní činnosti na celý rok 2015 
2. Seznámení se s prostředím IBM Notes 
3. Různé 

 
 
Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje program jednání. 
  

1. Kontrola a připomínky k plánu kontrolní činnosti na celý rok 2015 
 
Předsedkyně kontrolního výboru Gabriela Borovská sdělila členům kontrolního výboru, že obdržela od 
starosty podklady pro vytvoření plánu kontrolní činnosti a tyto materiály přepošle všem členům 
k nahlédnutí s tím, že plán kontrolní činnosti bude definitivně schválen na příštím jednání kontrolního 
výboru.  
 

2. Seznámení se s prostředím IBM Notes 
 
Pavel Janík seznámil členy kontrolního výboru s prostředím IBM Notes.  Vysvětlil jednotlivé oblasti, 
návaznost na Akční plán a Strategický plán.   



  

 
3. Různé 

 
Kontrolní výbor byl pověřen usnesením ZM ze dne 3.12.2014 provedením kontroly průběhu a 
výsledků výběrového řízení na poskytovatele péče v Českém Brodě konaném v roce 2014 a dále 
předložením závěrečné zprávy o výsledcích této kontrolní činnosti do 31.1.2015. Zároveň ZM uložilo 
tajemníku města zajistit maximální součinnost všech odborů města tím, že veškeré požadované 
podklady budou kontrolnímu výboru předány bez zbytečných odkladů nejpozději do 3 pracovních dnů.  
 
Předsedkyně kontrolního výboru Gabriela Borovská otevřela diskuzi k tomuto bodu jednání a uvedla, 
že od tajemníka obdržela podklady ke kontrole, které  přepošle všem členům kontrolního výboru a 
vznesla dotaz, zda vytvořit kontrolní skupinu či nikoliv.  Metoděj Málek přepošle členům kontrolního 
výboru materiál, který předkládal ZM v uvedené věci.  Evžen Pospíšil navrhl, aby kontrolu provedl celý 
kontrolní výbor, materiály budou v elektronické podobě zaslány všem členům a na dalším jednání se 
určí finální podoba kontrolního zjištění. Dále uvedl, že by se měl určit způsob kontroly plnění usnesení 
vzešlých z jednání ZM a RM.  
 
USNESENÍ  3/2014 
 
Kontrolní výbor pověřuje všechny členy kontrolního výboru kontrolou průběhu a výsledků výběrového 
řízení na poskytovatele péče v Českém Brodě konaném v roce 2014. 
 
 
Z důvodu nemožnosti účasti několika členů kontrolního výboru na dalším pravidelném jednání 
a potřebě častějšího jednání s ohledem na plnění usnesení č. 3/2014 se kontrolní výbor rozhodl 
revokovat usnesení č. 2/2014. 
 
USNESENÍ  4/2014 
 
Kontrolní výbor  

I. ruší usnesení kontrolního výboru č. 2/2014 
II. schvaluje četnost svých jednání minimálně 1x měsíčně. Konkrétní termíny svých dalších 

jednání si kontrolní výbor sjedná na každém jednání. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
                  

            Gabriela Borovská 
 předsedkyně kontrolního výboru 

 
 
 
 

Další jednání kontrolního výboru dne 14.01.2015 v budově MěÚ Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 
čp. 56, 2. patro, učebna.  


