Zápis z jednání kontrolního výboru
města Veltrusy
č. 6/2021
Kdy: 26. 10. 2021 od 19:00 do 21:05
Kde: klubovna ASPV, Palackého 450, Veltrusy
Kdo: Andrle, Koldinský, Láchová
Zapsal: Andrle

DISKUSE NAD OTÁZKAMI A DOTAZY K JEDNACÍMU ŘÁDU - ÚKOL TRVÁ
Byly diskutovány informace řešení otázek k JŘ:
● jak řešit stáhnutí bodu z programu - primárně hlasováním o stáhnutí bodu z
programu zasedání
● dojde-li k neschválení usnesení, tak za jak dlouho lze bod zařadit znovu na
program zasedání a hlasovat o něm - např. pro zařazení bodu znovu na
zasedání je nutné schválení zastupitelstvem případně jej lze zařadit na dalším
zasedání jako navrhovaný bod nového zasedání
● dopady při odkazování se na přílohy v usnesení, když přílohy nejsou k
dispozici/zveřejněné dopředu - schvalované přílohy by měly být součástí
podepisovaného zápisu

ÚKOL:
● @KoVy, prověřit detailněji jak je to řešené v jiných městech a obcích a
připravit návrhy KoVy pro zastupitelstvo

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ
Byla provedena kontrola plnění usnesení ze zasedání č. 30 a 31. Komentáře KoVy k
jednotlivým usnesením byly zaneseny/uvedeny do sdílené přehledové tabulky s
usneseními.
● V plnění usnesení nebyly shledány zásadní nedostatky

ÚKOLY:
● @JA, Pořádat o doplnění kontrolnímu výboru neznámých informací pro úplné
vyhodnocení zda došlo ke splnění usnesení
● @JA, požádat o opravu textu usnesení v externí tabulce pro usnesení č.7 a 8
ze zasedání č. 30 podle textu usnesení v zápise ze zasedání
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ZÁPIS A POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
Proběhla diskuze na dodržováním JŘ při vytváření zápisů a pozvánek na zasedání,
struktuře a zveřejňování na webu.
KoVy identifikoval, že nejsou na webu města zveřejněné zápisy výborů za
posledního půl roku, a doporučuje provést aktualizaci a nápravu.

USNESENÍ:
Doporučujeme upravit vzor zápisu ze zasedání a vzor pozvánky na zasedání
zastupitelstva, aby byly v souladu s platným JŘ.
Mezi navrhované úpravy patří:
● dle Čl. 10 bod 2 c) JŘ - uvést totožnost předsedajícího, doplnit k
úvodním informacím
● dle Čl. 10 bod 2 d) JŘ - doplnit totožnost zapisovatele do úvodních
informací
● dle Čl. 10 bod 2 n) JŘ - uvést datum vytvoření zápisu
● dle Čl. 10 bod 2 o) JŘ - uvést datum podpisu u jednotlivých
ověřovatelů a starosty/místostarosty
● na pozvánce na zasedání zastupitelstva uvést adresu místa, kde se
zasedání koná (ne jen "Hasičský dům Veltrusy")
Zároveň připomínáme dodržování zákonné lhůty pro pořízení zápisu (do 10
dnů), včetně ověření. A následně jeho zveřejnění v anonymizované podobě na
webu města (do 2 pracovních dní po pořízení zápisu, dle čl. 10 bod 3 JŘ).

Ukončení schůzky ve 21:05
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