
 

 

 

 
 

Kontrolní výbor Zastupitelstva města Červený Kostelec 
 

 

Zápis z 3. jednání kontrolního výboru  

 ze dne 17.10.2019 
 

 

Termín konání:  17.10.2019 od 16,30 hod. 

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

 

Přítomni: Richard Bergmann, Marcela Kollertová, Zuzana Minaříková, Tomáš Rýdl 

                Josef Vondra,  

Omluveni:  Marcela Franková, Jana Špeldová, Petr Nejman, Monika Kozáková
  

 

Program jednání: 

 

1. Schválení programu 

2. Zhodnocení provedené kontroly 

3. Stanovení následných kontrol 
4. Různé 

 

ad 1) 

Jednání zahájila a řídila předsedkyně kontrolního výboru Zastupitelstva města Červený 

Kostelec (dále jen KV) paní PharmDr. Zuzana Minaříková. Přítomna byla nadpoloviční 

většina. KV byl usnášeníschopný. 

 

Usnesení č. 2019/03/01/KV – Kontrolní výbor schvaluje předložený program jednání 

Hlasování : přítomno: 5, pro – 5, proti – 0, zdržel se - 0 

 

ad 2.  

Kontrolní skupina, ve složení Marcela Kollertová a Josef Vondra, seznámili KV s výsledkem 

kontroly „Výběrové řízení na architekta města Červený Kostelec“. RM vyhlásila  výběrové 

řízení dne 25.2.2019. Otevírání obálek celkem 13 uchazečů proběhlo dne 27.3.2019, ke 

druhému kolu výběrového řízení bylo k ústnímu jednání dne 18.4.2019 pozváno 9 uchazečů. 

Výběrová komise doporučila RM nejvhodnějšího kandidáta a RM jej dne 29.4.2019 

jmenovala do funkce městského architekta. 

Závěr – jednalo se o výběrové řízení na obsazení pracovní pozice, kde nelze takovou 

kontrolou objektivně posoudit profesní kvalitu toho kterého uchazeče. Proces výběru je 

dokumentován. Výběr zaměstnance na pracovní pozici je vždy na základě subjektivního 

názoru osob, které výběr provádějí. Zaměstnanecký poměr se řídí platnou legislativou. 

V kompetenci rady města je, v případě nespokojenosti s vybraným uchazečem, provést nové 

výběrové řízení. 

 

Usnesení č. 2019/03/02/KV – Kontrolní výbor bere na vědomí výsledek provedené 

kontroly. 
Hlasování: přítomno: 5,  pro – 5, proti – 0, zdržel se - 0  

 

 



 

 

 

 

ad 3) 

V platnosti zůstává stanovení a rozdělení plánovaných kontrol: 

Výherní automaty a terminály – M. Kollertová, J.Vondra 

Kontrola plnění usnesení RM a ZM – P.Nejman, T.Rýdl 

 

Usnesení č. 2019/02/03/KV – Kontrolní výbor schvaluje plánované kontroly 

 Hlasování: přítomno: 5,  pro – 5, proti – 0, zdržel se - 0  

 

ad 4) 

Kontrolní výbor se napříště bude scházet ve čtvrtek od 17,30 hod. Datum  a místo schůzky 

v roce 2020 budou upřesněny. 

 

 

 

Zapsala: 17.10.2019  

I.Petirová 

 

 

 

                                                                                               PharmDr. Zuzana Minaříková v.r. 

                                                                                                     předsedkyně KV 

 

 


