
 

 

                                   Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 20.9.2011 

Přítomni:  p. Drda, Blažek, Cihlářová, Matas, Majer, Pařízek, Tříska, Holý  

Zapisovatel: Urxová 

Jednání bylo zahájeno v  počtu  6  členů  KV. Jednání zahájil   předseda KV p. Drda a seznámil přítomné 

s programem jednání:  

Program: 

1) výsledky kontroly UZM a URM za 1. pololetí 2011 

2) příprava kontroly investic v r. 2011 

Program byl jednomyslně schválen  

Příchod: p. Majer, další jednání probíhalo v počtu 7 členů KV 

K bodu 1) 

p. Pařízek (člen kontrolního týmu)   seznámil členy KV s  výsledky kontroly jednotlivých UZM za 1. pololetí 

2011 podle přiloženého Zápisu z kontroly plnění Usnesení zastupitelstva  města Roztoky v  1. pololetí 2011 

a doplnil komentářem k jednotlivým kontrolovaným  UZM. 

Diskuze: přítomní členové KV reagovali na výsledky kontroly. 

Návrh: předseda KV p. Drda si vyžádá veškeré platné směrnice vydané MÚ Roztoky  

Příchod: p. Holý, další jednání probíhalo v počtu 8 členů KV 

Pokračovala diskuze k výsledkům a doporučením kontrolního týmu s  tím, aby  Návrh usnesení byl dán jako 

doporučení  návrhové komisi zastupitelstva  věnovat   zvýšenou pozornost  formulaci jednotlivých usnesení. 

p. Drda (člen kontrolního týmu) seznámil členy KV s výsledky kontroly URM za 1. pololetí 2011 podle zápisu, 

který byl k tomuto  úkolu  zpracován a  doplnil komentářem k  jednotlivým   kontrolovaným URM. 

Diskuze: přítomní členové KV reagovali na výsledky kontroly. K důvodům   neplnění  některých usnesení 

doporučili  nastavit  reálné termíny plnění, kontrolu plnění a případně stanovení prodloužených termínů plnění 

URM. 

K bodu 2) 

p. Pařízek jako člen Rady města informoval  přítomné o stavu plánovaných investic města do konce roku 2011, 

jak byly projednávány v RM. 

Hlasování o výsledcích kontroly přednesené členy kontrolních týmů   p. Drdou a p. Pařízkem 

Členové KV souhlasí s  výsledky kontroly URM a UZM za 1.pololetí 2011, jak byly předloženy na jednání KV 

 pro: 7 členů             proti : 0         zdržel se: 1 

 

Termín dalšího jednání KV je úterý 15. 11. 2011 v 18.00 hodin  v městské knihovně. Na pořadu bude kontrola 

investic probíhajících v roce 2011. Kontrolní tým :  p. Drda, p. Holý 

  

zapsala: Urxová                                                                                     Ověřil: Drda  

 

 

 

 


