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Zpráva z kontroly činnosti výborů a komisí za období roku 2016. 

 

Datum kontroly: 23.10. a 1.11.2017 

Kontrolu provedl: Tomáš Pýcha  

 

Na základě Plánu činnosti KV na rok 2017 byla říjnu 2017 provedena následující kontrola - “Kontrola 

činnosti výborů a komisí za období činnosti v roce2016“.  

1. Finanční výbor pracuje ve složení Ing. Jan Fiala, Ing. Tomáš Holub, Ing. Jiří Pavliš, Jaroslava Sýbová, 

Jitka Rodovská.  

V období roku 2016 vykonával svou činnost  v následujících termínech: 

• 22. 2.  Přítomni všichni 

• 18. 4.   Přítomni všichni 

• 3. 5.     Přítomni všichni 

• 23. 6 .  Přítomni 4, omluven 1 

• 19. 9.   Přítomni 4, omluven 1 

• 16. 11.  Přítomni 3, omluven 1 

• 5. 12.   Přítomni 3, omluveni 2 

Finanční výbor pracuje ve složení 5 členů, podílí se na hodnoceních rozborů hospodaření obce, 

zabývá se návrhy na rozpočtová opatření v souladu s potřebami obce. V případě hlasování jsou vždy  

k dispozici doložky o hlasování. Finanční výbor se ve všech případech za období roku 2016 sešel 

v nadpoloviční  většině. 

Doporučení: 

• zápisy uvádět na internetových stránkách obce 

 

2. Kontrolní  výbor pracuje ve složení  Ing.Jiří Pavliš, Ing. Anna Pumprová, Ing. Zdeněk Vostřel, Tomáš 

Pýcha, Jan Mlejnek.  

V období roku 2016 vykonával KV svou činnost v následujících termínech: 

• 18. 1.    Přítomni 4, omluven 1 

• 9. 9.      Přítomni všichni 

• 12. 12.  Přítomni 4, omluven 1 

Kontrolní výbor pracuje v počtu 5 členů, za období roku 2016 provedli členové kontroly výběrových 

řízení na veřejné zakázky malého rozsahu v letech 2015 a 2016 a kontrolu plnění usnesení za rok 

2015. Ve všech případech za období roku 2016 se výbor sešel v nadpoloviční většině. Byl ustanoven 

nový člen KV pan Jan Mlejnek, náhradou za paní Evu Holečkovou. Na internetových stránkách obce je 

chybně uveden datum schůzky KV 14. 9. 2016, správné datum je 9. 9. 2016. Zápisy jsou uváděny 

v elektronické podobě na internetových stránkách obce.  

 

 

3. Komise investiční a stavební pracuje ve složení Jaromír Dvořák, Ing. Jan Fiala, Jaromír Dvořák ml., 

Marek Jendrísek, Miroslav Šesták.  
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V období roku 2016 komise vykonávala činnost v následujících termínech: 

• 10. 2. Přítomni všichni členové 

• 16. 3. Přítomni všichni členové, není k dispozici doložka o hlasování 

• 6. 4. Přítomni všichni členové 

• 25. 5. Přítomni 4, omluven 1 

• 15. 6. Přítomni 3, omluveni 2, není k dispozici  doložka o hlasování 

• 15. 8. Přítomni 4, omluven 1, není k dispozici doložka o hlasování 

• 14. 9. Přítomni všichni, není k dispozici doložka o hlasování 

• 16. 11. Přítomni 4, omluven 1, není k dispozici doložka o hlasování 

Komise investiční a stavební se v součinnosti se Stavebním úřadem obce Velké Březno aktivně podílí 

na vyjadřování k územním souhlasům, souhlasům k užívání staveb, výstavby rodinných domů. Dále se 

vyjadřuje k problematice nepovolených  již umístěných staveb a další problematice v souvislosti se 

stavební činností, infrastruktury na katastrálních územích obcí Velké Březno, Vítov u Velkého Března 

a Valtířov nad Labem. Komise pracuje v počtu 5 členů, ve všech případech za období roku 2016 se 

sešla v nadpoloviční většině. V některých případech (viz výše) není k dispozici doložka o hlasování. 

Doporučení:  

• zápisy provádět strojopisem 

• uvádět doložku o hlasování 

• zápisy uvádět na internetových  stránkách obce  

 

4. Komise majetková a bytová pracuje ve složení Jiří Suchý, Jiří Hovorka, Ivana Charvátová, Tomáš 

Pýcha, Ing. Jiří Pavliš.  

 

V období roku 2016 komise vykonávala činnost v následujících termínech: 

• 30. 3. Přítomni 3, omluveni 2 

• 27. 4. Přítomni 3, omluveni 2 

• 11. 7.  Přítomni 3, omluveni 2 

• 10. 8. Přítomni 3, omluveni 2 

Komise majetková a bytová se vyjadřuje k záležitostem bytové politiky obce, vyhotovuje stanoviska 

k pronájmům obecních bytů, bytů zvláštního určení. Dále se vyjadřuje k problematice prodeje 

obecních pozemků a pronájmů těchto. Komise pracuje v počtu 5 členů. Ve všech případech se sešla 

v nadpoloviční většině. V případech, kde je nutné hlasování členů komise je doložka o hlasování 

k dispozici. 

Doporučení: 

• zápisy uvádět na internetových stránkách obce 

 

Komise sociální ve složení Marie Dvořanová, Karla Dvořáková, Marie Suchá, Jana Tauscheová, Mgr. 

Pavlína Linková.  

 

V období roku 2016 komise vykonávala činnost v následujících termínech: 

• 9.3.   Přítomni všichni 

• 22.6. Přítomni všichni 

Komise sociální se vyjařuje k žádostem o poskytování příspěvků, navštěvuje občany při životních 

výročích dále také provádí poradenství, sociální prevenci. 
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5. Komise životního prostředí ve složení Ing. Mgr. Michal Šidák, Václav Horálek, Ing. Jaroslav 

Vavřich, Mgr. Tomáš Kříž, Mgr. Lenka Šidáková. 

Za období roku 2016 neměla komise žádné jednání. 

 

6. Komise kultury, školství, mládeže a sportu ve složení Ivana Charvátová, Helena Bláová, PhDr. 

Mgr. Vítězslav Štefl Pd.D., Mgr. Dagmar Ličmanová, Jan Haspra, Mgr. Jindra Šteflová, Pavla 

Prokopová, Karel Turek, Mgr.Lenka Šidáková, Karla Dvořáková, Marie Suchá, Jana Tauscheová.  

 

V období roku 2016 komise vykonávala činnost v následujících termínech: 

• 12.1. Přítomni 7, omluveni 2 

• 27.1. Přítomni 6 , omluveni 3 

• 9.2.   Přítomni 6 , omluveni 2  

• 25.2. Přítomni 6 , omluveni 3 

• 27.4. Přítomni 6 , omluveni 3   

• 1.12. Přítomni 6 , omluveni 3 

Komise kultury, školství, mládeže a sportu Podává stanoviska a náměty v oblasti rozvoje kultury 
v obci. Podává stanoviska a náměty v oblasti školství a rozvoje sportu v obci.  
Doporučuje opatření na úseku samostatné působnosti obce v oblasti školství.  
Navrhuje kritéria pro hodnocení žádostí po poskytnutí dotace v oblasti své působnosti a hodnotí 
žádosti o poskytnutí dotace a doporučuje jejich výši, provádí kontrolu vybraných projektů hrazených 
z dotací, jejichž poskytnutí navrhla.  
Vyjadřuje se k rozvojovým záměrům obce v oblasti své působnosti. 
Má zástupce v komisi pro výběrové řízení na obsazení funkce statutárního zástupce organizace 
zřízené obcí, plnící úkoly na úseku školství, kultury nebo sportu.  
Jménem vedení obce realizuje vítání občánků a gratulace k životnímu jubileu občanům obce. Zápisy 
jsou k dispozici na internetových stránkách obce. Doložky o hlasování ve zjednodušené podobě jsou 
taktéž k dispozici. 
 

 

Závěr:  

Přehled komisí a výborů, stejně jako jmenné obsazení jsou k dispozici na internetových stránkách 

obce. Zákon číslo 128/2000 Sb. o obcích neukládá povinné pravidelné jednání výborů a komisí, tuto 

problematiku upravují jednací řády komisí a výborů. Komise zasedají v případě potřeby a řeší danou 

problematiku. Komise a výbory se řídí zákonem číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, což má 

v některých případech za následek omezené publikování výsledků jejich činnosti. Při 

zveřejňování zápisů nelze uvádět jmenovitě například dlužníky za úhradu služeb spojených s užíváním 

obecních bytů, dlužníky za úhradu poplatků za odpad apod. 

Všechny zápisy z jednání výborů i komisí by též měly být k dispozici na obecních internetových 

stránkách. 

                                     

Za kontrolní výbor: 

Tomáš Pýcha, dne 10.11.2017 


