
  

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

   

ČÍSLO SPISU   S-MUCB 60230/2021 
 
ČÍSLO JEDNACÍ   MUCB 63667/2021 
 
VYŘIZUJE               Peukerová Iveta 
 
TELEFON   321612140 
 
DATUM   08.11.2021 

 
Zápis č. 16 

z jednání kontrolního výboru konaného dne 08.11.2021 
 

Přítomni:     Václav Hájek, Pavel Hertl, Jindřich Lukes, Evžen Pospíšil 
Omluveni: Metoděj Málek 
Hosté: Tomáš Klinecký 
Zapsala: Iveta Peukerová 
 
Evžen Pospíšil, předsedou pověřený člen kontrolního výboru, omluvil předsedu kontrolního výboru z jednání a 
započal schválením navrženého programu s tím, že kontrola plnění usnesení na dnešním jednání neproběhne, a 
to z důvodu seznámení se se zaslanými podklady ke kontrole, které elektronicky zaslaly kontrolované 
příspěvkové organizace. 
 

Navržený program jednání: 
1. Kontrolní činnost příspěvkových organizací 
2. Různé 

 

Kontrolní výbor schvaluje program jednání (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)  
 

1.  Kontrolní činnost příspěvkových organizací 
 

Evžen Pospíšil seznámil členy KV s podklady pro kontrolu, které kontrolnímu výboru v elektronické podobě 
zaslala dne 2.11.2021 Mgr. Eva Vedralová, Centrum vzdělávání, informací a kultury, a dne 8.11. 2021 pí Marcela 
Dubová za Technické služby Český Brod.  Členům KV byly připomenuty přístupové údaje k e-mailu KV, kde se 
mohou podrobně s podklady seznámit. 
 

Členové kontrolního výboru po domluvě, na základě sdělení kontrolovaných subjektů, určili datum a čas 
provedení osobních kontrol, a to v CVIK dne 22.11.2021 ve 13:00 hod.  a v TS dne 26.11.2011 v 9:15 hod. 
 

Po seznámení se s obsahem zaslaných dokumentů bylo předběžně domluveno, že p. Hertl se při kontrole bude 
soustředit na GDPR, směrnice k výpočetní technice atp., p. Pospíšil na oblast pracovněprávní atp., p. Hájek na 
oblast BOZP a PO atp., a ostatní členové sdělí své požadavky ke kontrole po podrobném seznámení se 
s podklady. 
 

Evžen Pospíšil poděkuje odesílajícím za zaslané materiály a potvrdí termíny osobní kontroly.  
 

2. Různé 
 

Byla diskutována neřešená situace s parkujícími auty v ul. Krále Jiřího a neutěšený stav bývalé vlečky do bývalého 
areálu ZZN.  
  
Další jednání KV bylo sjednáno na 06.12.2021 na 17:30 hod. do budovy Městského úřadu Český Brod, nám. 
Arnošta z Pardubic 56, 2. patro, učebna.  
 

                                         
                Bc. Metoděj Málek 
      předseda kontrolního výboru 


