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Václav Hájek, Pavel Hertl, Metoděj Málek, Evžen Pospíšil,
Iveta Peukerová

Metoděj Málek, předseda kontrolního výboru, započal schválením nově navrženého programu.
Navržený program jednání:
1.
Seznámení s rezignací členů KV a seznámení s návrhem nového jednacího řádu
2.
Příprava kontrol příspěvkových organizací
3.
Různé
Kontrolní výbor schvaluje program jednání (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)
1. Seznámení s rezignací členů KV a seznámení s návrhem nového jednacího řádu
Metoděj Málek, předseda kontrolního výboru, přivítal členy kontrolního výboru, a zahájil jednání. Předseda KV
informoval o stanovení nového počtu členů kontrolního výboru na 5, vzetí na vědomí rezignace pí Sixtové, p.
Boudy a p. Kvasničky a jmenování nového člena p. Lukese by mělo být na programu nejbližšího jednání
zastupitelstva města ve středu 16. 6. 2021. Tyto informace byly předsedovi KV předány starostou města Jakubem
Nekolným.

2. Příprava kontrol příspěvkových organizací
Kontrolní výbor po projednání rozhodl, že bude provádět kontrolu všech příspěvkových organizací v období od
1.9.2021 do 30.6.2022, kdy kontrolní skupiny budou vytvořeny až po jmenování nového člena KV. KV žádá ZM,
aby pověřilo KV kontrolou všech příspěvkových organizací na uvedené období.
Usnesení č. 8/2021
Kontrolní výbor schvaluje navržený plán kontrol příspěvkových organizací v období od 1.9.2021 do 30.6.2022
a doporučuje zastupitelstvu města pověřit kontrolní výbor kontrolou všech příspěvkových organizací v období od
1.9.2021 do 30.6.2022.
Usnesení č. 8/2021: schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

3. Různé
p. Hájek informoval členy KV, že se účastnil jednání finančního výboru, a projevil zájem na účasti při plánované
kontrole rekonstrukce školní jídelny. Jedná se o navržený bod 5 na ZM dne 16.6.2021. Předseda KV Metoděj
Málek byl pověřen KV podat protinávrh na ZM k bodu 5 programu jednání ZM dne 16.6.2021, a navrhnout p.
Hájka jako dalšího člena vyjmenované kontrolní skupiny.
P. Hájek informoval, že se stal členem Kontrolního výboru Středočeského kraje.
Předseda KV Metoděj Málek informoval, že neobdržel žádný výsledek ke zjednání nápravy kontrolních zjištění
z předchozích jednání.
K chybným údajům v registru smluv, které byly p. Klineckému zaslány podklady dne 24. 2. 2021. P. Klinecký
informoval předsedu KV, že uváděné nedostatky tam jsou, a že budou v dohledné době opraveny. Opětovnou
kontrolou bylo zjištěno, že nedostatky byly odstraněny pouze u Penzionu ANNA sociální služby, a u ostatních to
nebylo doposud opraveno.
Kontrolní výbor žádá zastupitelstvo města, aby vyzvalo radu města k zajištění odstranění nedostatků zjištěných v
rámci kontrolní činnosti, uvedených v posledních zápisech kontrolního výboru (zápis č. 11 ze dne 29.3.2021, č. 10
ze dne 22.2.2021, č. 9 ze dne 29.6.2020, č. 8 ze dne 1.6.2020), nápravu nechť zjedná do konce června, a
prostřednictvím pana tajemníka zašle předsedovi KV informace o odstranění nedostatků.
Kontrolní výbor konstatuje, že jím zjištěné nedostatky nejsou odstraňovány automaticky a KV je nucen se
opakovaně připomínat a kontrolovat již jednou zkontrolované materiály. Náprava zjištěných nedostatků by měla
být provedena automaticky. KV je znepokojen současným stavem, kdy vedení města opakovaně nereaguje na
zjištěné nedostatky kontrolním výborem. KV může jen dost problematicky pokračovat ve své kontrolní činnosti za
stavu, kdy dřívější nedostatky nejsou odstraněny. Připomínáme, že členové KV dělají kontrolní činnost ve svém
volném čase a ze strany města je minimálně nezodpovědné, pokud se KV musí stále připomínat a urgovat svá
zjištění a dožadovat se jejich nápravy.
Usnesení č. 9/2021
Kontrolní výbor doporučuje zastupitelstvu města pověřit tajemníka k odstranění nedostatků zjištěných v rámci
kontrolní činnosti, uvedených v posledních zápisech kontrolního výboru (zápis č. 11 ze dne 29.3.2021, č. 10 ze
dne 22.2.2021, č. 9 ze dne 29.6.2020, č. 8 ze dne 1.6.2020), nápravu nechť zjedná do konce června, a zašle
předsedovi KV informace o odstranění nedostatků.
Usnesení č. 9/2021: schváleno (Pro: 4, Proti: 0, Zdržel se: 0)

Bc. Metoděj Málek
předseda kontrolního výboru

