
    Město Český Brod
      Kontrolní výbor
      náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

ČÍSLO SPISU  S-MUCB/9056/2015

ČÍSLO JEDNACÍ  MUCB/9787/2015

VYŘIZUJE      Peukerová Iveta

TELEFON  321612140

DATUM 08.04.2015

Zápis č. 6

z jednání kontrolního výboru konaného  dne 08.04.2015

Přítomni:     Gabriela Borovská, Pavel Hertl, Metoděj Málek, Evžen Pospíšil, František Janík, Jan 
Bouda, Jiří Papoušek

Omluveni:
Hosté:
Zapsala: Iveta Peukerová

Předsedkyně kontrolního výboru přivítala členy kontrolního výboru a zahájila jednání.

Předsedkyně kontrolního výboru pokračovala schválením navrženého programu.

Navržený program jednání:

1. Zřízení pracovních skupin a kontrola níže uvedených příspěvkových organizací:
Technické služby
Městská knihovna 
ZŠ Tyršova 
MŠ Kollárova
Penzion a domov ANNA 
ZŠ Žitomířská 
MŠ Liblice 
MŠ Sokolská

2. Kontrola plnění usnesení RM a ZM 
3. Různé

Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje program jednání.

1.Zřízení pracovních skupin a kontrola níže uvedených příspěvkových organizací, včetně zřízení 
pracovní skupiny na kontrolu příspěvkové organizace Technické služby.

Členové kontrolního výboru v návaznosti na plán činnosti zřídili níže uvedené kontrolní skupiny a 
předseda určil vedoucího každé kontrolní skupiny.



Městská knihovna – Jan Bouda (vedoucí skupiny), Evžen Pospíšil
ZŠ Tyršova – Gabriela Borovská (vedoucí skupiny), Evžen Pospíšil
MŠ Kollárova – Pavel Hertl (vedoucí skupiny), Metoděj Málek
Penzion a domov ANNA – Jan Bouda (vedoucí skupiny), Jiří Papoušek
ZŠ Žitomířská – Pavel Hertl (vedoucí skupiny), Metoděj Málek
MŠ Liblice – František Janík (vedoucí skupiny), Gabriela Borovská
MŠ Sokolská – František Janík (vedoucí skupiny), Gabriela Borovská
Technické služby – Evžen Pospíšil (vedoucí skupiny), Pavel Hertl, Metoděj Málek

Kontrolní výbor stanovil předmět kontroly pro výše uvedené kontrolní skupiny: kontrola platných 
smluv, veřejných zakázek, pracovních postupů, interních směrnic a pravidel kontrolní činnosti a 
stanovil kontrolované období: 01.01. 2014 – 31.03. 2015, dále pak stanovuje termín zahájení kontroly 
28.04. 2015 MŠ Liblice a MŠ Sokolská, 04.05.2015 ZŠ Tyršova, květen 2015 Městská knihovna, MŠ 
Kollárova, ZŠ Žitomířská, Penzion a domov ANNA, Technické služby, a předpokládaný konec kontrol 
30.06. 2015.

Předseda kontrolního výboru předá každé kontrolní skupině podepsané pověření ke kontrole a 
minimálně 7 pracovních dnů před zahájením kontroly oznámí kontrolovanému písemně provedení 
kontroly. 

Usnesení č. 5 /2015

Kontrolní výbor 

I.  s t a n o v u j e   předmět kontroly: kontrola platných smluv, veřejných zakázek, pracovních postupů, 
interních směrnic a pravidel kontrolní činnosti a stanovuje kontrolované období: 01.01. 2014 – 31.03. 
2015, dále pak stanovuje termín zahájení kontroly 28.04. 2015  MŠ Liblice a MŠ Sokolská, 04.05.2015 
ZŠ Tyršova, květen 2015 Městská knihovna, MŠ Kollárova, ZŠ Žitomířská, Penzion a domov ANNA, 
Technické služby, a předpokládaný konec kontrol 30.06. 2015.

II. p o v ě ř u j e k provedení kontroly v příspěvkové organizaci Městská knihovna členy kontrolního 
výboru Jana Boudu a Evžena Pospíšila.

III. p o v ě ř u j e k provedení kontroly v příspěvkové organizaci ZŠ Tyršova členy kontrolního výboru
Gabrielu Borovskou a Evžena Pospíšila. 

III. p o v ě ř u j e k provedení kontroly v příspěvkové organizaci MŠ Kollárova a ZŠ Žitomířská členy 
kontrolního výboru Pavla Hertla a Metoděje Málka.

IV. p o v ě ř u j e k provedení kontroly v příspěvkové organizaci Penzion a domov ANNA členy 
kontrolního výboru Jana Boudu a Jiřího Papouška.

V. p o v ě ř u j e k provedení kontroly v příspěvkové organizaci MŠ Liblice a MŠ Sokolská členy 
kontrolního výboru Františka Janíka a Gabrielu Borovskou.

VI. p o v ě ř u j e k provedení kontroly v příspěvkové organizaci Technické služby členy kontrolního 
výboru Evžena Pospíšila, Pavla Hertla a Metoděje Málka.

Usnesení bylo jednomyslně schváleno všemi přítomnými členy, tj. v počtu 7



2. Kontrola plnění usnesení RM a ZM.

KV byly předloženy knihy smluv za období 2014 a 2015, usnesení z 6. jednání RM ze dne 25.02.2015, 
ze 7. jednání RM ze dne 11.03.2015 a z 8. jednání RM ze dne 30.03.2015. Kontrolní výbor průběžně 
namátkově kontroluje plnění usnesení, k dnešnímu jednání nebyly shledány konkrétní nedostatky 
v plnění usnesení.

3. Různé

Předsedkyní výboru byla předložena informace od občanů ohledně kácení stromů ze stromořadí podél 
potoka Šembera. Zástupce KV se bude účastnit jednání Komise životního prostředí, aby informaci 
ověřil.
  

                         
               Gabriela Borovská
    předsedkyně kontrolního výboru

Další jednání kontrolního výboru dne 20.05.2015 v 17:30 hod. budově MěÚ Český Brod, nám. Arnošta 
z Pardubic čp. 56, 1. patro, č. dv. 15.




