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Zápis č. 1 
z jednání kontrolního výboru konaného dne 19.12.2018 

 
Přítomni:      Václav Hájek, Pavel Hertl, Pavel Kvasnička, Metoděj Málek, Hana Sixtová, Evžen Pospíšil,  
Omluven:           Jan Bouda 
Zapsala: Iveta Peukerová 
 
Metoděj Málek, předseda kontrolního výboru, přivítal členy kontrolního výboru, které následně seznámil 
s organizací a fungováním kontrolního výboru. Seznámil členy kontrolního výboru s možností spolupráce při 
kontrolách s finančním výborem. V úvodu přítomní členové kontrolního výboru souhlasili s uvedením jejich jmen 
a e-mailových adres na web města do sekce kontrolního výboru – členové.  
 
Navržený program jednání: 

1. Schválení plánu kontrolní činnosti  
2. Různé 

 
Kontrolní výbor jednomyslně schvaluje program jednání. 
 

1. Schválení plánu kontrolní činnosti  
Metoděj Málek přednesl návrh plánu kontrolní činnosti na následující období Kontrolního výboru: 
 
Plán činnosti kontrolního výboru 

 
Dle zákona o obcích kontrolní výbor kontroluje: 

a)   plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce 
b) kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a městským úřadem na úseku 
samostatné působnosti, 
c)   plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 
d)  vyřízení petic, stížností a připomínek zastupitelů a občanů v oblasti samostatné působnosti a 
kontroluje realizace přijatých opatření v této věci. 
 

Plán další kontrolní činnosti: 
 
1. Kontrola postupů města Český Brod vůči smluvním partnerům  

        2.  Kontrola záměrů výběrových řízení města  
3. Kontrola projektů s externími zdroji 
4. Kontrola příspěvkových organizací zřízených městem Český Brod  
 -  ZŠ Tyršova a Žitomířská 
- MŠ Kollárova, Sokolská a Liblice 
- Penzion ANNA 
- Technické služby 
- Městská knihovna 
5. Informační centrum Města Český Brod 



  

6. Městské lesy 
7. MA21 
8. Poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím 
9. Kontrola činnosti komisí 
 

Kontrolní výbor bude pravidelně kontrolovat plnění usnesení zastupitelstva a soulad práce Městského úřadu s 
těmito usneseními.  
 
Kontrolní činnost bude postupovat v souladu s kontrolním a jednacím řádem kontrolního výboru. V případě 
potřeby bude kontrola prováděna v součinnosti s finančním výborem. O každé kontrole pořídí zápis. 

 
Usnesení č. 1/2018 
 

Kontrolní výbor schvaluje navržený plán kontrolní činnosti a doporučuje zastupitelstvu města schválit plán 
činnosti kontrolního výboru v předloženém znění. 

 
Usnesení č.1/2018: schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
2. Různé 

1) Kontrolní výbor byl seznámen s Jednacím řádem kontrolního výboru zastupitelstva města Český Brod, který byl 
schválen dne 17.12.2018 usnesením ZM č. 114/2018 a Kontrolním řádem kontrolního výboru zastupitelstva 
města Český Brod, který byl schválen dne 28.11.2018 usnesením ZM č. 102/2018 a bere oba řády na vědomí. 
 
2) V rámci diskuze p. Pospíšil upozornil na skutečnost, že na úřední desce jsou vyvěšeny nařízení a vyhlášky, které 
projdou schvalovacím procesem, ale následně z úřední desky zmizí a nejsou v sekci „vyhlášky a nařízení“ na 
webových stránkách k dohledání.  
 
Z diskuze vyplynulo, že konkrétně např. na úřední desce byla zveřejněna tato nařízení, která následně nebyla na 
webu města zveřejněna:  
 
Nařízení města Český Brod č. 8/2018, kterým se ruší Nařízení města Český Brod č. 7/2018 o placeném stání 
silničních motorových vozidel na místních komunikacích v Českém Brodě. (Usnesení RM č. 335/2018)  
Nařízení města Český Brod č. 9/2018, kterým se ruší nařízení města upravující stání motorových vozidel. 
(Usnesení RM č. 336/2018)  
Nařízení města Český Brod č. 10/2018, kterým se vymezují oblasti města Český Brod, ve kterých lze místní 
komunikace užít ke stání silničních motorových vozidel za sjednanou cenu. (Usnesení RM č. 337/2018)  
 
Výše uvedené právní předpisy byly na úřední desce vyvěšeny 5.11.2018 a sejmuty 21.11.2018, ale po jejich 
sejmutí již nebyly na webových stránkách města k dohledání. Ke dni jednání  kontrolního výboru, tedy dne 
19.12.2018 nebyly výše uvedené právní předpisy na webových stránkách města zveřejněny.  
 

Usnesení č. 2/2018 
 

Kontrolní výbor doporučuje ZM uložit vedení města, resp. tajemníkovi úřadu odstranit zjištěné nedostatky, a to 
zajistit včasné zveřejňování právních předpisů na webu města v sekci „Vyhlášky a nařízení“ včetně zachování již 
neplatných vyhlášek a nařízení v archivu této sekce. 
 
Usnesení č.2/2018: schváleno (Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 
3) Další jednání kontrolního výboru bude svoláno na úterý 15.1.2019 od 17:00 hod. do budovy Městského úřadu 
Český Brod, nám. Arnošta z Pardubic 56, 2. patro, učebna.  
 
                                         

            Bc. Metoděj Málek 
   předseda kontrolního výboru 


