
 

 

 

 
 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Červený Kostelec 
 

 

Zápis  

z 1. jednání kontrolního výboru  

 ze dne 11.3.2019 
 

 

Termín konání:  11.3.2019 od 16,00 hod. 

Místo konání: kancelář místostarosty Červený Kostelec, nám. T.G.Masaryka 120 

 

Přítomni: Richard Bergmann, Marcela Franková, Marcela Kollertová, Zuzana Minaříková, 

                Jana Špeldová, Josef Vondra 

Omluveni: Monika Kozáková, Petr Nejman, Tomáš Rýdl 

Nepřítomni:  
 

Program jednání: 

 

1. Vzájemné představení členů Kontrolního výboru a aktualizace kontaktů 

2. Jednací řád KV 

3. Návrh plánu činnosti pro I.pololetí 2019 

4. Různé 

 

ad 1) 

Jednání zahájila a řídila předsedkyně kontrolního výboru Zastupitelstva města Červený 

Kostelec (dále jen KV) paní PharmDr. Zuzana Minaříková. Členové výboru se navzájem 

představili. Přítomna byla nadpoloviční většina členů výboru a KV byl  usnášeníschopný. 

 

Usnesení č. 2019/01/01/KV – Kontrolní výbor schvaluje předložený program jednání 

Hlasování : přítomno: 6, pro – 6, proti – 0, zdržel se - 0 

 

ad 2)  

Předsedkyně KV ve stručnosti seznámila členy KV s pravidly pro činnost KV daných 

zákonem o obcích, Dále byli seznámeni se stávajícím jednacím řádem kontrolního výboru. 

Všem členům KV byl materiál rozeslán elektronickou formou k seznámení.  

 

Usnesení č. 2019/01/02/KV – Kontrolní výbor souhlasí se stávajícím jednacím řádem 

kontrolního výboru. 
Hlasování: přítomno: 6,  pro – 6, proti – 0, zdržel se - 0  

 

ad 3) 

Kontrolní výbor navrhl pro rok 2019 provést:  

kontrolu vybraných usnesení rady a zastupitelstva města 

kontrolu inventarizace majetku města – vybraná organizace 

kontrolu smluv na PCO, mandátních smluv MP 

kontrolu dodržování obecně závazných vyhlášek 

kontrolu výběru poplatků za výherní hrací automaty a terminály 



 

 

 

ad 3.1) Rozdělení kontrol: 

Kontrola inventarizace kemp Brodský + smlouva pozemek a budovu recepce -  Franková, 

Minaříková, Kozáková 

Výherní automaty a terminály – Kollertová, Vondra 

Čerpání příspěvků z Dotačního programu města – Bergmann, Špeldová 

Kontrola plnění usnesení RM a ZM – Nejman, Rýdl 

 

Usnesení č. 2019/01//03/KV – Kontrolní výbor schvaluje plán kontrol na rok 2019 

               

Hlasování: přítomno: 6,  pro – 6, proti – 0, zdržel se - 0  

 

 

Kontrolní výbor se příště sejde 15.5.2019  v 16,00 hod. v zasedací místnosti MěÚ.   

Členové KV aktualizovali telefonní a elektronické kontakty na svou osobu.           

Průkazky členů kontrolního výboru zajistí tajemnice KV. 

 

 

 

Zapsala: 11.3.2019  

 

                                                                                               PharmDr. Zuzana Minaříková 

                                                                                                     předsedkyně KV 

 

 


