Statutární město Ústí nad Labem

20. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem
dne:

bod programu:
28. 6. 2021

9.

věc:
Zpráva o činnosti kontrolního výboru ZM
důvod předložení:
činnost kontrolního výboru ZM za období 02 - 05/2021
dopad na rozpočet:
Bez nároku na rozpočet
zpracoval:
Mgr. Romana Habrová, vedoucí kanceláře tajemníka
předkládá:
Ing. Věra Nechybová
projednáno:

přizváni k jednání:

Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo města Ústí nad Labem po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti kontrolního výboru za období 02 - 05/2021

Důvodová zpráva:
Předkládám ZM zprávu o činnosti kontrolního výboru ZM za období 02 - 05/2021, kdy KVZM
pracoval v tomto složení:
předseda: Ing. Věra Nechybová
místopředseda: Lukáš Blažej
člen: Mgr. Zdeňka Mottlová
člen: Bc. Miroslav Havran
člen: Kateřina Kastnerová
člen: Ing. Arch. Zdeněk Šťastný
člen: Mgr. Jan Tříska
člen: Gabriela Hubáčková
člen: Milan Anýž
Na svém prvním zasedání KVZM schválil plán kontrolní činnosti, na druhém svůj statut a jednací řád.
Za uvedené období proběhly 3 zasedání KVZM. Ze všech byly pořizovány zápisy s usneseními, které
byly kontrolovány. Po vypořádání připomínek jednotlivých členů KVZM k zápisům byly tyto
zveřejňovány na webových stránkách města. KVZM provedl v uvedeném období tyto kontroly:
1) kontrola plnění úkolů uložených RM a ZM za r. 2020 - zde KVZM konstatoval, že jde pouze o
formální kontrolu, neboť z předložených podkladů (exportovaná tabulka úkolů z elektronické aplikace
RM/ZM) nelze ověřit, jak byly uložené úkoly splněny, případně proč trvají. KVZM vznesl požadavek,
aby byly k plnění úkolů dopisovány komentáře s informací, jak byl úkol splněn, případně proč trvá a
zda již došlo k nějakým dílčím krokům při plnění úkolu.
2) kontrola petic a stížností za r. 2020 - pracovní skupina KVZM provedla kontrolu a vyhotovila
protokol o provedené kontrole. V protokolu byla uvedena doporučení, s nimiž se ztotožnili všichni
členové KVZM.

Přílohy:
č. 1
Zápis ze 12. zasedání KVZM
č. 2
Zápis ze 13. zasedání KVZM
č. 3
Zápis ze 14. zasedání KVZM

