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Zápis z jednání Kontrolního výboru 
Města Veltrusy č. 2 

 

 

Kdy: 22. 02. 2023 od 20:30 do 22:30 a 25. 02. 2023 od 19:00 do 21:00 

Kde: Google Meet 

Kdo: Jakub Andrle, Michal Koldinský, Jaroslav Morávek 

Zapsal: Michal Koldinský 

 

Zahájení 2. jednání kontrolního výboru dne 22. 2. v 20:30. Přerušení jednání ve 
22:30 a pokračování dne 25. 2. v 19:00. 

Výbor provedl celkovou kontrolu plnění usnesení z minulého volebního období (2018–
2022) a z 3. a 4. zasedání zastupitelstva v novém složení. 

KONTROLNÍ VÝBOR UPOZORŇUJE NA ZÁKLADĚ PROVEDENÉ 

KONTROLY NA: 

1. 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) – opět porušeno u zápisu ze 4. zasedání 
zastupitelstva; 

2. 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 ze 4. zasedání zastupitelstva; 
3. chybnou formulaci u usnesení číslo 6 ze 3. zasedání zastupitelstva – rozpočtové 

opatření se pouze bralo na vědomí a v takovém případě je chybné se odkazovat 
na odstavce a písmena zákona o obcích, které popisují schvalování 
rozpočtových opatření. Na smysl přijatého usnesení to ale nemá zásadní vliv. 

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

DÁLE KONTROLNÍ VÝBOR DOPORUČUJE: 

4. provést úpravu šablony, podle které tvoří vedení města důvodové zprávy 
k předkládaným bodům, a doplnit zde nadpis “Předkladatel”, ke kterému se vždy 
dopíše jméno/a zastupitele/ů píšící danou důvodovou zprávu (viz Čl. 4 odstavec 
8 jednací řádu). V současné podobě jsou zde jména předkladatelů uváděna na 
různých místech (což je dosti nepřehledné) a někde chybí úplně. 

5. uvádět pro přehlednost ve všech usneseních jméno (či funkci) osoby, která 
dostane daný bod na starost a je tedy pověřená a zodpovědná za jeho splnění 
(„pověřuje starostu podpisem“, „pověřuje místostarostku vyřízením“ apod.). 
V současné podobě tato informace u části usnesení chybí.  

Schváleno členy kontrolního výboru v poměru hlasů 3-0-0. 
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KONTROLA PLNĚNÍ USNESENÍ 

Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého volebního období a ze zasedání 
č. 3 a 4. Drobné komentáře kontrolního výboru k jednotlivým usnesením byly 
zaevidovány do sdílené přehledové tabulky s usneseními. 

6. V usneseních z minulého volebního období byly shledány 4 usnesení, které 
nejsou ukončené a jsou stále ve fázi plnění. 

7. V plnění přijatých usnesení ze současného volebního období nebyly shledány 
žádné zásadní nedostatky. 

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

 

Ukončení jednání dne 25. 2. ve 21:00. 


