Město Český Brod
Kontrolní výbor
náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod
ČÍSLO SPISU S-MUCB/10022/2016
ČÍSLO JEDNACÍ MUCB/12164/2016
VYŘIZUJE

Peukerová Iveta

TELEFON

321612140

DATUM

04.05.2016
Zápis č. 13
z jednání kontrolního výboru konaného dne 4. 5. 2016

Přítomni:

Metoděj Málek, Jiří Papoušek, Evžen Pospíšil, František Janík, Pavel Hertl

Omluveni:
Hosté:
Zapsala:

Jan Bouda, Gabriela Borovská
Pavel Janík
Iveta Peukerová

Metoděj Málek, pověřený člen kontrolního výboru, omluvil předsedkyni kontrolního výboru z jednání z důvodu
pracovní neschopnosti, přivítal členy kontrolního výboru, zahájil jednání a pokračoval schválením navrženého
programu.
Navržený program jednání:
1. Seznámení se s průběhem a výsledkem kontrol pracovních skupin
2. Kontrola plnění usnesení RM a ZM
3. Různé
Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje program jednání.
1. Seznámení se s průběhem a výsledkem kontrol pracovních skupin
Kontrolní výbor konstatoval, že k dnešnímu dni jsou ukončeny, avšak neodevzdané zápisy z kontrol: Městská
knihovna, Domov Anna a ZŠ Tyršova. Vedoucí kontrolních skupin do 31.5.2016 odevzdají zápisy z těchto kontrol
p. Peukerové k administrativnímu zpracování (předložení na jednání ZM).
Ostatní kontroly probíhají průběžně, ty které budou ukončeny, včetně sepsání protokolů a podepsání
kontrolovanými subjekty, budou rovněž dodány nejpozději na další jednání kontrolního výboru, které je
plánováno na 1.6.2016.
p. Hertl vzhledem k tomu, že je paní Gabriela Borovská, která je vedoucí kontrolní skupiny v kontrole plnění
OZV č. 6/2010 o místních poplatcích, ze dne 09.12.2010, v pracovní neschopnosti, požádal kontrolní výbor o
změnu pověření, tak aby byl určen vedoucím kontrolní skupiny on. Po projednání věci kontrolní výbor určil
vedoucím kontrolní skupiny Pavla Hertla a ustanovil dalším členem kontrolní skupiny Františka Janíka.
Usnesení č. 7/2016
Kontrolní výbor
Pověřuje k provedení kontroly „Kontrola plnění Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 o místních poplatcích, ze dne
09.12.2010“ dalšího člena kontrolního výboru Františka Janíka a pověřuje Metoděje Málka k podepsání nového
pověření pro kontrolní skupinu.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy, tj. v počtu 5
2. Kontrola plnění usnesení RM a ZM
Ke kontrole byla předložena usnesení z jednání RM a ZM za období od 18.11.2015 do 23.3.2016. Kontrolní výbor
průběžně namátkově kontroluje plnění usnesení, na dnešním jednání nebyly shledány konkrétní nedostatky
v plnění usnesení.
3. Různé
V diskuzi členové kontrolního výboru s místostarostou Pavlem Janíkem hovořili o fungování přípravy jednání
zastupitelstva, které mohou zastupitelé sledovat přes web přístupem pro zastupitele, kdy zejména řešili změny,
které probíhají při předkládání a připomínkování materiálů do ZM, kdy změny nejsou v podkladech vyznačeny a o
dalších možnostech nových podwebů města Český Brod se kterými byli někteří členové seznámeni při
představení nových webů veřejnosti dnešního dne v učebně města.

Metoděj Málek
pověřený člen kontrolního výboru

