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Zápis č. 10 
z jednání kontrolního výboru konaného dne 22.02.2021 

 
 
Přítomni:     Václav Hájek, Pavel Hertl, Evžen Pospíšil, Metoděj Málek, Pavel Kvasnička, 
Neomluveni:      Jan Bouda, Hana Sixtová 
Hosté: Tomáš Klinecký 
Zapsala: Iveta Peukerová 
 
 
Metoděj Málek, předseda kontrolního výboru, přivítal členy kontrolního výboru, a zahájil jednání schválením 
navrženého programu.  
 
Navržený program jednání: 

1. Kontrola plnění usnesení RM a ZM 
2. Příprava kontrol příspěvkových organizací 
3. Různé 

 
Kontrolní výbor schvaluje program jednání (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0)  
 

1. Kontrola plnění usnesení RM a ZM 
 
Metoděj Málek, s ohledem na situaci ohledně Covid 19, navrhl členům kontrolního výboru dvě varianty kontrol 
plnění usnesení, a to on-line prostřednictvím Microsoft Teams, stejným způsobem, jako probíhá dnešní jednání, 
anebo za osobní účasti v učebně při dodržení opatření (roušky, dezinfekce rukou, a nejméně 2metrových 
rozestupů při jednání). 
 
Jednání kontrolního výboru v učebně úřadu upřednostnili Václav Hájek, Pavel Hertl, Metoděj Málek, Pavel 
Kvasnička. Evžen Pospíšil upřednostnil on-line jednání prostřednictvím Microsoft Teams. Po projednání se 
kontrolní výbor domluvil na termínu dalšího jednání dne 29.3.2021 v učebně úřadu dne 29.3.2021 v 17:00 hod. 
 
Kontrolní výbor schvaluje další jednání kontrolního výboru v učebně úřadu (Pro: 4, Proti: 1, Zdržel se: 0)  
 

2. Příprava kontrol příspěvkových organizací 
 

Metoděj Málek vzhledem k situaci ohledně Covid 19, a navrženým termínům kontrol příspěvkových organizací, 
které by měly být zahájeny v září 2020 a ukončeny v březnu 2021, jak i sdělil na jednání ZM dne 24.6.2020, kde 
předložil i pověření pro jednotlivé kontrolní skupiny. Metoděj Málek navrhl kontrolnímu výboru buďto termín 
kontrol příspěvkových organizací prodloužit, anebo termín kontrol zrušit.  
Evžen Pospíšil – činnost kontrolního výboru je dlouhodobě schválena usnesením ZM ze dne 23.1.2019, není třeba 
žádat o souhlas ZM. 
Tomáš Klinecký – pro ZM postačí sdělení KV o zrušení nebo prodloužení termínu kontrol, ale prověří a KV sdělí. 
 



  

Usnesení č. 7/2021 
  
Kontrolní výbor ruší plánovaný termín kontrol příspěvkových organizací, který byl stanoven od září 2020 do 
března 2021. 
 
Usnesení č. 7/2021: schváleno (Pro: 5, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

3. Různé 
 
Evžen Pospíšil namátkově provedl kontrolu smluv v registru smluv, kdy zaznamenal některé nepřesnosti, proto 
doporučuje KV zaměřit své kontroly i na správný způsob zveřejňování smluv. Vyhotovil tabulku, kterou zašle KV 
před dalším jednáním. 
 
 
 
 
 
 
                                         

                Bc. Metoděj Málek 
      předseda kontrolního výboru 
 

 


