
 

Zpráva pro Zastupitelstvo  
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Zpráva předsedy kontrolního výboru o navržení členů výboru a plánu činnosti 
kontrolního výboru pro rok 2023 

 

Předkládá a vypracoval : JUDr. Vlastislav Málek,  předseda kontrolního výboru  
 

Návrh na usnesení : 
 

Zastupitelstvo města : 

a) Volí za členy kontrolního výboru MUDr. Michaelu Mandákovou, Ing. Kristýnu Neuhauserovou 
Ph.D, Ing. Vlastimila Kopeckého, Mgr. Martina Juska,  Ing. Miroslava Richtra st. a Vojtěcha 
Nezbedu. 

 

b) Pověřuje kontrolní výbor nad rámec provádění zákonných kontrol dle § 119 odst. 3 písm. a) a 
b) kontrolou hospodaření Městské nemocnice Čáslav a postupem města Čáslav v rámci 
poplatků za ukládání odpadů na skládku, integrovaného povolení pro provoz skládky odpadů 
a postupu v trestním řízení a dalších správních a soudních řízeních spojených s vymáháním 
poplatků za odpady. 

 

Důvodová zpráva : 
Usnesením Zastupitelstva města Čáslavi č. ZM II/29/2022 ze dne 16.11.2022 jsem byl zvolen předsedou 
kontrolního výboru a zastupitelstvo mi uložilo předložit návrh složení kontrolního výboru a výhled 
činnosti pro rok 2023. 

Po oslovení zástupců zastupitelů volebních stran zastoupených v zastupitelstvu byl písemně podán 
jediný návrh na člena kontrolního výboru za ČSSD a nezávislé pro Čáslav - Vojtěch Nezbeda. ANO na 
písemnou výzvu nereagovalo a ústně dodatečně sdělil Ing. Drahomír Blažej, že návrh na člena 
kontrolního výboru nebudou podávat. 

V minulém volebním období měl kontrolní výbor devět členů a v průběhu volebního období byl počet 
členů výborů rozšířen o další čtyři členy. Ukázalo se, že počet členů není zárukou provádění řádné 
kontrolní činnosti, neboť řada členů byla pouze formálními členy a kontrolní činnosti se věnovala jen 
část z nich.  

Navržení členové projevili o práci v kontrolním výboru zájem a věřím, že mají předpoklady kontrolní 
činnost řádně provádět. 

Kontrolní výbor má dán náplň své činnosti ze zákona. Zastupitelstvo může pověřit  kontrolní výbor 
dalšími kontrolními úkoly. Na základě zákona o obcích jsou navrženy kontroly pod písm. b) usnesení. 


