Městský obvod – statutární město Pardubice
Češkova 22, 530 02 Pardubice

Zápis z jednání Kontrolního výboru ZMO Pardubice V
ze dne 25. 2. 2019

Přítomni:

Ing. Filip Vařecha, Petr Hemský, Ing. Jaroslav Kňava, Ing. Petr Netolický,
Ing. Milan Randák, Pavel Studnička, Filip Šťastný
Nepřítomni: Omluveni:

-

Jednání zahájeno v 18:10.

Schválení programu jednání
1. Stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu: zapisovatel Netolický, ověřovatel Vařecha,
Kňava
2. Metodika výběru ověřovatelů a zapisovatelů
3. Formální a grafická podoba zápisu z jednání KV
4. Kontrola plnění usnesení vzešlých z jednání ZMO, RMO za Q4 2018
5. Doporučení součástí kontrolních zpráv
6. Žádost na tajemníka ÚMO – z. 106/1999 Sb.
7. Kontrola dokončených investičních akcí a souvisejících výběrových řízení za období Q1
2017 - Q1 2019
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Metodika výběru ověřovatelů a zapisovatelů
Filip Vařecha navrhl metodiku výběru ověřovatelů a zapisovatele KV.
Usnesení 4/2019 KV: KV ZMO Pardubice V schvaluje, že do přijetí formálního jednacího
řádu budou ověřovateli vždy předseda KV a střídavě další jeden člen KV, zapisovatelem
bude tajemník ÚMO, v případě nepřítomnosti jeden z přítomných členů KV.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Formální a grafická podoba zápisu z jednání KV
Usenesení 5/2019 KV: KV ZMO Pardubice V schvaluje, že zápis z jednání KV ZMO
Pardubice V bude do přijetí formálního jednacího řádu obsahovat následující:
c) den a místo zasedání,
d) kdy bylo zasedání zahájeno a ukončeno,
e) jméno zapisovatele,
f) jména ověřovatelů zápisu z řad členů KV,
g) jména přítomných členů KV,
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h) kteří členové KV se nedostavili a kteří se omluvili,
i) schválený program jednání,
j) stručný postup diskuse vč. jmen jednotlivých řečníků,
k) seznam usnesení (přijatých i nepřijatých),
l) průběh a výsledky hlasování jmenovitě.
Grafická úprava zápisu z jednání KV ZMO Pardubice V bude v rámci možností odpovídat
grafické úpravě, kterou stanovuje jednací řád ZMO Pardubice V pro účely jednání
zastupitelstva.
Projednávaná usnesení budou v zápisu očíslována takto: [pořadové číslo usnesení]/[rok
usnesení] KV, např. 1/2019 KV. Usnesení přijatá na zasedání 25.2. 2019 budou očíslována od
pořadového čísla 4.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Kontrola plnění usnesení vzešlých z jednání ZMO, RMO za Q4 2018
Usnesení 6/2019 KV: KV ZMO Pardubice V doporučuje ZMO Pardubice V:
1. vyřadit z evidence následující splněná usnesení: 7/2018 Z – 16/2018 Z,
2. ponechat v evidenci následující usnesení: 75/2009 Z, 95/2010 Z, 35/2015 Z.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
Usnesení 7/2019 KV: KV ZMO Pardubice V doporučuje ZMO Pardubice V vyřadit z evidence
následující splněná
usnesení: 8/2018 R – 24/2018 R.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0

Doporučení součástí kontrolních zpráv
Usnesení 8/2019 KV: KV ZMO Pardubice V schvaluje, že součástí kontrolních protokolů
zadávacích řízení, jejichž kontrola probíhá na základě schváleného plánu činnosti KV, mohou
být v odůvodněných případech i doporučení, jak zadávací řízení provádět lépe.
pro: 1 (Vařecha), proti: 1 (Randák), zdržel se: 5

Žádost na tajemníka ÚMO – z. 106/1999 Sb.
Usnesení 9/2019 KV: KV ZMO Pardubice V požaduje po tajemníkovi poskytnout kompletní
podklady pro provedení kontroly přístupu ÚMO k žádostem občanů dle z. 106/1999 Sb. o
svobodném přístupu k informacím, předsedoví KV v dostatečném předstihu před dalším
jednáním KV.
pro: 7, proti: 0, zdržel se: 0
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Kontrola dokončených investičních akcí a souvisejících výběrových řízení
za období Q1 2017 - Q1 2019
Provedení všech plánovaných kontrol ještě nebylo dokončeno. Po dokončení kontrol
hlasování proběhne metodou per rollam.
Návrh usnesení: KV ZMO Pardubice V konstatuje, že v rámci kontroly nebylo zjištěno žádné
pochybení a vše proběhlo v souladu se zákonem.
Jednání ukončeno v 19:05.
Zapsal: Petr Netolický
Správnost ověřil: Filip Vařecha, Jaroslav Kňava
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