
 

                           Zápis z jednání Kontrolního výboru dne 17. 9. 2013 

Přítomni: p. Blažek, p. Calta, p. Cihlářová, p. Majer, p. Mirtes, p. Sankotová, p. Tříska 

Omluveni: p. Pařízek 

zapisovatel: p. Urxová 

Jednání zahájil předseda KV a konstatoval, že v počtu 7 členů je jednání usnášení schopné. 

 

Program:  

1) úprava plánu kontrol KV na 2. pololetí 2013 

2) dostavba zš - průběh investiční akce z pohledu následné kontroly 

 

k bodu 1) 

Přítomní členové KV jednomyslně odsouhlasili úpravu plánu kontrol takto: 

Téma kontroly vedoucí členové termín poznámka 

VŘ 2012 

1)Bank. služby 

2)infocentrum mú 
3)VŘ na vedoucí OKVM 

 

 

p. Blažek 

p. Cihlářová 
p. Sankotová 

 

p. Mirtes 

p. Pařízek 
p. Calta 

 

říjen 

říjen 
říjen 

 

Kontrola vyřizování  
žádostí- 2012-poskytnutí 

informací  zák. 106/1999 

p. Mirtes p. Calta,  p. Pařízek říjen  

Investiční akce –
rekonstrukce MÚ 

DOKONČENÍ -II.etapa 

p. Blažek p.Cihlářová říjen I.etapa-materiál pro 
3.jednání ZM 27.2.13 

Kontrola investiční akce 

Školní náměstí 

DOKONČENÍ 

p.Cihlářová p. Blažek, p. Sankotová říjen/listopad Zápis z kontroly + 

Zápis jednání KV 6.8.13 

Kontrola VŘ-personální 

(tajemník MÚ) 2013 

p. Blažek p. Cihlářová 

p.Sankotová 

říjen/listopad  
Kontrola plnění  URM          
(1.pol. 2013) 

p. Tříska p.Majer listopad  
Kontrola plnění UZM 

(1. pol. 2013) 

p. Majer p. Tříska listopad  

     

     
 

Návrh usnesení pro jednání ZM:                                                                                                                                               

Zastupitelstvo města bere na vědomí úpravu plánu kontrol KV pro 2. pololetí 2013 

K bodu 2) 

v diskuzi se členové KV vyjadřovali k náročnosti celé investiční akce a jejímu průběhu. 

Jednomyslně schválili návrh tohoto usnesení pro jednání zastupitelstva města: 

Návrh usnesení pro jednání ZM: 

Zastupitelstvo města ukládá Kontrolnímu výboru, aby investiční akci „dostavba budovy základní školy              

v Roztokách „  kontroloval  průběžně v dvouměsíčních intervalech. 

Termín příštího jednání KV bude 8. 10. 2013 v 18.00 hodin v městské knihovně. 

Na programu jednání budou výsledky těchto kontrol: kontrola VŘ  za rok 2012, konkrétně VŘ na vedoucí 

OKVM a VŘ na bankovní služby a dále kontrola vyřizování žádostí o poskytnutí  informací dle zákona 

106/1999. 

zapsala: Urxová                                                                                            ověřil: Calta 


