
 
 

 
ZÁPIS 
z jednání Kontrolního výboru  Zastupitelstva 
města Úvaly č. 2/2013 které se konalo v pond ělí 
11.3.2013 od 17.00 hodin na M ěÚ Úvaly 
 
 
 
 
Přítomni:             Ing. Ivan Černý, Ing. Ladislav Morávek, pí.  Dagmar Weissgärber,  p. Josef Polák,  
                             
 
 
 
 
                          
Omluveni:            Ing. Václava Baumanová, pí. Kateřina Škorpilová Vlasová, Ing. Oldřich Dostalík 
 
 
 
viz. prezenční listina v příloze  
 
 
 
Program :       1.  Úvod    
                       2.  Kontrola plnění usnesení 
           3.  Rozdělení kontrol  
           4.  Různé, Závěr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu:      Ing. Ladislav Morávek 
Zapisovatel:    pí. Hamouzová  
 
 
 
 
 



1)   Úvod 
Jednání zahájil  předseda kontrolního výboru Ing. Černý, který přivítal přítomné a seznámil je z dneš-
ním programem jednání. 
  
2)  Kontrola pln ění usnesení 
 
Usnesení KV 10/10 trvá – zpracuje Ing. Morávek, termín 4/2013 
(na druhé jednání nového zastupitelstva předseda KV zpracuje zprávu o činnosti kontrolního výboru 
za období 11/2006 – 9/2010) 
 
Usnesení KV 7/12 – trvá, termín 4/2013 
(kontrolní zpráva  – Kontrola  vyřizování stížností za rok 2010 a 2011 – p. Polák) 
 

3)  Rozdělení kontrol 
Zastupitelstvo  města na svém jednání den 14.2.2012 přijalo usnesení, kterým schválilo plán práce 
kontrolního výboru:   
Usnesení č. Z – 024/013 
Zastupitelstvo města Úvaly: 
schvaluje plán práce kontrolního výboru na rok 2013: 
- Kontrola plnění usnesení rady 
- Kontrola plnění usnesení zastupitelstva 
- Kontrola vyřizování stížností 
- Kontrola vyřizování podnětů, návrhů a připomínek, podaných zastupiteli a občany na jednání za-

stupitelstva 
- Kontrola formálního postupu při přidělování a čerpání finančních prostředků přidělených sportov-

ním a zájmovým organizacím 
- Kontrola formálního postupu při pronájmu nebytových prostor: 

a) město – nájemce 
b) pronajímatel – město 

- Kontrola použití finančních prostředků získaných z daně z nemovitosti 
Kontrolní činnost se týká roku 2012. 

- Kontrola plnění usnesení zastupitelstva, vyplývajících ze zpráv kontrolního výboru za toto volební 
období   

- Kontrola na dodržování smluv na IT 
Dále zastupitelstvo přijalo toto usnesení:. 
Usnesení č. Z – 014/013 
Zastupitelstvo města Úvaly ukládá kontrolnímu výboru kontrolou investiční akce „Rekonstrukce komu-
nikace v Kožíškově ulici“ (po stránce formální i finanční).  
 
Usnesení KV 3/13 
Kontrolní výbor ukládá pí. Škorpilové Vlasové a pí.  Weissgärber provedení kontroly – kontrola 
pln ění usnesení rady za rok 2012 (termín 9/2013)  
 Pro: 4    Proti:  0   Zdržel se: 0 
 
Usnesení KV 4/13 
Kontrolní výbor ukládá Ing. Morávkovi provedení kon troly – kontrola pln ění usnesení zastupi-
telstva za rok 2012 (termín 6/2013) 
Pro: 4    Proti:  0   Zdržel se: 0 
 
Usnesení KV 5/13 
Kontrolní výbor ukládá p. Polákovi provedení kontro ly – kontrola vy řizování stížností za rok 
2012 (termín 4/2013) 
Pro: 4    Proti:  0   Zdržel se: 0 

 
Usnesení KV 6/13 
Kontrolní výbor  
ukládá pí. Škorpilové Vlasové provedení kontroly - kontrola vy řizování podn ětů, návrh ů a při-
pomínek, podaných zastupiteli a ob čany na jednání zastupitelstva (termín 6/2013) 
Pro: 4     Proti:  0   Zdržel se: 0 

 
 



Usnesení KV 7/13 
Kontrolní výbor ukládá Ing Baumanové a pí. Škorpilo vé Vlasové provedení kontroly - kontrola 
formálního postupu p ři p řidělování a čerpání finan čních prost ředků přidělených sportovním a 
zájmovým organizacím (termín 6/2013) 
Pro:  4    Proti: 0    Zdržel se: 0 

 
Usnesení KV 8/13 
Kontrolní výbor ukládá Ing. Baumanové a pí. Weissgä rber provedení kontroly – kontrola for-
málního postupu p ři pronájmu nebytových prostor: 

a) město – nájemce 
b) pronajímatel – m ěsto 

(termín 9/2013) 
Pro:  4    Proti:  0   Zdržel se: 0 

 
Usnesení KV 9/13 
Kontrolní výbor ukládá Ing. Černému a Ing. Dostalíkovi provedení kontroly – kont rola  použití 
finan čních prost ředků získaných z dan ě z nemovitosti (termín 4/2013) 
Pro:  4    Proti:  0   Zdržel se: 0 

 
Usnesení KV 10/13 
Kontrolní výbor ukládá Ing. Morávkovi provedení kon troly – kontrola  pln ění usnesení zastupi-
telstva, vyplývajících ze zpráv kontrolního výboru za toto volební období (termín 9/2013)  
Pro: 4    Proti:  0   Zdržel se: 0 

 
Usnesení KV 11/13 
Kontrolní výbor ukládá p. Polákovi provedení kontro ly – kontrola dodržování smluv IT (termín 
9/2013) 
Pro:  4    Proti:  0   Zdržel se: 0 
 
Usnesení KV 12/13 
Kontrolní výbor ukládá Ing. Černému a p. Polákovi provedení kontroly – kontrola investi ční 
akce „Rekonstrukce komunikace v Kožíškov ě ulici“ po stránce formální i finan ční (termín 
6/2013) 
Pro:  4    Proti:  0   Zdržel se: 0 

 
 
 
4)   Různé, Závěr 
 
Příští jednání KV se bude konat v pond ělí 8.4.2013 od 17 hodin  v zasedací místnosti v 1. patře. 
Předloženy budou tyto kontrolní zprávy: 
- zpráva o činnosti kontrolního výboru za období 11/2006 – 9/2010 – Ing. Morávek 
- kontrola  vyřizování stížností za rok 2010 a 2011 – p. Polák 
- kontrola  vyřizování stížností za rok 2012 – p. Polák 
- kontrola  použití finančních prostředků získaných z daně z nemovitosti – Ing. Černý, Ing. Dostalík 
 
V 17.40 hodin Ing. Černý  poděkoval přítomným za účast a jednání KV ukončil. 
 
 
V Úvalech dne  13.1.2013  
Zapsala: Jitka Hamouzová 
 
 
 
 
 
……………………………                 …………………………………  
ověřovatel Ing. Ladislav Morávek               předseda KV Ing. Ivan Černý 


