
Zápis z jednání Kontrolního výboru
Města Veltrusy

č. 1/2022
Kdy: 12. 12. 2022 od 19:10 do 22:00
Kde: klubovna ASPV Veltrusy, Palackého 450, Veltrusy
Kdo: Jakub Andrle, Michal Koldinský, Jaroslav Morávek
Zapsal: Michal Koldinský

Zahájení 1. schůze nového kontrolního výboru v 19:10
Výbor provedl kontrolu plnění usnesení z 42. zasedání zastupitelstva (minulé volební
období) a z ustavujícího (1.) a 2. zasedání zastupitelstva (v novém složení).
Výbor provedl také diskuzi nad body a materiály pro nadcházející 3. zasedání
zastupitelstva ve středu 14. 12. 2022.

KONTROLNÍ VÝBOR UPOZORŇUJE NA ZÁKLADĚ PROVEDENÉ KONTROLY NA:
● nutnost dodržování termínu vyhotovení zápisu ze zasedání zastupitelstva

města (do 10 dnů dle § 95, odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích,
v platném znění – včetně podpisů ověřovatelů) – porušeno u zápisu
z 2. zasedání zastupitelstva;

● nutnost dodržování termínu zveřejňování pořízeného zápisu na webu města
(do 2 dnů od vyhotovení dle Čl. 10, odst. 3 platného jednacího řádu
zastupitelstva) – porušeno u zápisu z ustavujícího zasedání i 2. zasedání
zastupitelstva;

● chybu v rozpočtovém opatření číslo 6/2022 z 16. 11. 2022, kdy úprava
v paragrafu 2141 („příjem z reklamy“) není k nalezení v detailním rozpočtu
města ani ve Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu (tzv. „Finka“).
Tento podnět bude předán ke kontrole finančnímu výboru města.

Schváleno členy kontrolního výboru v poměru hlasů 3-0-0.

DÁLE KONTROLNÍ VÝBOR DOPORUČUJE:
● zrevidovat a upravit podobu rozpočtových opatření, především nepoužívat

v něm zkratky (rozepisovat je), zpřehlednit jeho podobu (smazat prázdné
řádky, sjednotit barevný styl). Jedná se o důležitý dokument ze zákona
zveřejňovaný a přístupný široké veřejnosti, musí tedy být pro veřejnost
jednoduše pochopitelný.

● zveřejňovat na webu města (https://www.veltrusy.cz/hospodareni-mesta)
spolu s každým rozpočtovým opatřením i aktuální Výkaz pro hodnocení plnění
rozpočtu (tzv. „Finka“, která je pro zastupitele stejně vygenerována) po
provedených změnách –  pro lepší pochopení rozpočtu pro širokou veřejnost;

● pro větší čitelnost sjednotit a dodržovat v navrhovaných usnesení podobu
odkazů do zákona – navrhovaná podoba výborem je postupovat od vyšších
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celků (paragrafy) do detailu (odstavce a písmena tam, kde je to možné) – 
např. pro rozpočtové opatření:
„dle § 84, odst. 2, písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., Zákon o obcích,
v platném znění“

Schváleno členy kontrolního výboru v poměru hlasů 3-0-0.

KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ

Byla provedena kontrola plnění usnesení ze zasedání č. 42, 1 a 2. Komentáře
kontrolního výboru k jednotlivým usnesením byly zaevidovány do sdílené přehledové
tabulky s usneseními.

● V plnění přijatých usnesení nebyly shledány zásadní nedostatky.
● U některých bodů chybí informace o stavu plnění, bude požadováno doplnění

aktuálního stavu.
Schváleno členy kontrolního výboru v poměru hlasů 3-0-0.

DISKUSE NAD BODY A PODKLADY PRO 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

● Byla prodiskutována nová podoba kolektivní smlouvy, nebyly k ní vzneseny
žádné zásadní nedostatky (bod 3 b).

● Byla prodiskutována nová podoba jednacího řádu zastupitelstva, nebyly
k němu vzneseny žádné zásadní nedostatky (bod 3 e).

● K navrženému rozpočtovému opatření 7/2022 (bod 3 d) byly uvedeny stejné
připomínky, jak je již popsáno výše (viz doporučení kontrolního výboru).

● U bodu pověření zastupitelů k provádění svatebních obřadů a schválení
oddávacího dne (bod 3 f) byla shledána formulace usnesení jako
nedostatečná:
V navrhovaném usnesení citovaný § 108 zákona č. 128/2000 Sb., Zákon
o obcích, v platném znění hovoří pouze o právu nosit závěsný znak, neříká
nic o pověření k oddávání. Navíc mezi vyjmenovanými zastupiteli chybí jména
místostartostky a místostarosty, kteří by takto mohli nosit znak pouze v době
prokazatelné nepřítomnosti starosty (tj. například dovolená).
Kontrolní výbor navrhuje upravit znění usnesení tak, že zde budou
vyjmenováni i místostarostka s místostarostou a na konec prvního odstavce
se doplní dovětek „a pověřuje tyto zastupitele k oddávání“.
O této skutečnosti bylo bezprostředně informováno vedení města.

Schváleno členy kontrolního výboru v poměru hlasů 3-0-0.

Ukončení schůze ve 22:00
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