
 

 

Zápis 

z jednání kontrolního výboru 

konaného dne 1.2.2011 
 

 

Přítomni :        Cihlářová, Drda, Holý, Majer, Matas,  Mirtes, Pařízek, Tříska, Makajev.   

Omluven:  Blažek 

                         
Program :    

1. Zahájení – představení členů výboru      

2. Seznámení členů výboru, krátké představení, obory specializace 

3. Kontakty na členy KV, domluvení způsobu komunikace 

4. Postavení KV – zákon o obcích 
5. Jednací řád KV – předání návrhu členům k připomínkování, případně ke schválení 

6. Organizace kontrol – týmy, zápis, termíny odevzdání 

7. Návrh plánu kontrol na rok 2011 

8. Stanovení termínu příští schůzky a úkolů 

 
K bodu 1)                  

Schůzi kontrolního výboru zahájil předseda pan Jaroslav Drda.  

     

k bodu 2)  

Přítomní členové výboru se krátce představili a seznámili ostatní se svou specializací a s oblastmi, jimiž by se chtěli 
v činnosti KV věnovat. 

 

K bodu 3) 

Byl domluven způsobu komunikace a jednotliví členové předali své telefonní a emailové kontakty , které budou 

v elektronické podobě všem členům zaslány společně se zápisem. 
 

K bodu 4)   

Předseda výboru seznámil členy výboru s výňatky zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, které se týkají činnosti a postavení 

kontrolního výboru.   

 
K bodu 5) 

Po diskuzi bylo dohodnuto, že jednací řád KV bude po připomínkách členů schvalován na příštím jednání výboru.  

 

K bodu 6) 

Předseda výboru seznámil členy  s organizací kontrol – týmy, zápisy, termíny odevzdání kontrol. Předsedovi bylo uloženo, 
aby členům rozeslal vzorové ukázky kontrolních zpráv z  minulého období. 

 

K bodu 7) 

Po diskuzi došlo ke schválení  plánu kontrol a jejich personální obsazení na I. pololetí roku 2011: 

  téma kontroly vedoucí členové předběžný termín poznámka 

1 kontrola plnění  URM  (2. pololetí 2010)  Majer  Pařízek březen   

2 kontrola plnění UZM (2. pololetí 2010)  Tříska  Drda březen   

3 kontrola vyřizování stížností městským úřadem 2010  Matas  Holý  květen   

4 kontrola výběrových řízení v roce 2010  Cihlářová  Mirtes květen   

5 

Kontrola nápravných opatření přijatých z kontrol za 

rok 2010  Pařízek  Holý  květen   

6 kontrola plnění UZM  (1. pololetí 2011)     září   

7 kontrola plnění URM  (1. pololetí 2011)     září   

8 kontrola investičních akcí     listopad   

9 další dle zadání ZM      průběžně   

 

 

K bodu 8) 

Příští schůzka KV se uskuteční 12.4.2011 od 18 hodin v budově MÚ.  Kontrolní týmy u kontrol č.1 a 2 rozešlou zápisy 
z kontroly ostatním členům KV k prostudování nejpozději 5.4.2011. 

 

Zapsal: Makajev 

Ověřil: Drda 


