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Souhrnná zpráva Kontrolního výboru města Čáslavi za rok 2020 

Předkládá: Ing. Drahomír Blažej, MBA, předseda kontrolního výboru, člen zastupitelstva města 

Zpracoval: , předseda kontrolního výboru, člen zastupitelstva města 

                :  sekretariát MěÚ 

 

Návrh na usnesení 

Zastupitelstvo města Čáslavi bere na vědomí souhrnnou zprávu o činnosti Kontrolního výboru města Čáslavi za rok 
2020. 

 

Důvodová zpráva: 
Souhrnná zpráva Kontrolního výboru města Čáslavi za rok 2020 

Kontrolní výbor pracoval v roce 2020 opět v osmičlenném složení, schváleném pro volební období 2018-2022. 

Kontrolní výbor prováděl svou činnost v souladu se Zákonem o obcích č. 128/2000 Sb. a § 119 této sbírky.   
 

Rok 2020 byl velmi poznamenán pandemickou situací způsobenou virem Covid-Sars-19 a tím jeho přímým vlivem 
jak na osobní, tak i pracovní a kontrolní činnost, a to nejen členů Kontrolního výboru! 
 

Samotná kontrolní činnost byla prováděna na základě úkolů stanovených na schůzkách KV na jednotlivá kontrolní 
období v půlročních intervalech, které jsou zapsány a schváleny v jednotlivých zápisech.  Kontrolnímu výboru, jako 

takovému nebyly ze strany Zastupitelstva města Čáslavi na rok 2020 uděleny žádné speciální úkoly, a tudíž výbor 
prováděl standartní kontroly podle zákona, tj.: 
        a)  kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce,  
        b) kontrola dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku                                           
samostatné působnosti, 
        c) plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce. 
 

V prvním pololetí byly provedeny plánované kontroly, například: „Obecně závazná vyhláška Města Čáslavi 
č.4/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství“, dále „Čáslavské slavnosti – Kulturní léto (náklady 

{vyúčtování} a odhady účasti)“, následně „Usnesení č. ZM/40/2020 ze dne 20.4.2020“ - stavba technologické lávky 

– veřejná zakázka, nebo „Usnesení ZM/121/2019 ze dne 19.12.2019“ - dotace na sport, kulturní a spolkovou činnost 
+ individuální dotace, které neshledaly pochybení ze strany kontrolovaných subjektů. 
Bohužel v druhém pololetí byly provedeny pouze dvě kontroly, a to díky vlivu vládních opatření a v neposlední řadě 
i onemocněním členů komise na Covid-19, nebo jejich karanténě.  
Ani tyto dvě kontroly neodhalily větší chyby, a i přes některá počáteční nedorozumění mezi členy komise a 
kontrolovaným subjektem o požadované dokumenty, se vše nakonec vysvětlilo a kontroly proběhly v naprostém 

pořádku a nebyly shledány žádné odchylky od zákona! 
Kontrolní zprávy jsou k nahlédnutí na městském úřadě u paní Konečné, u předsedy kontrolního výboru, a 
jednotlivých kontrolních dvojic. 
 

Dovolte mi též touto cestou poděkovat členům kontrolního výboru za jejich dobrovolnou činnost, kterou vykonávají 
zcela zdarma ze svého volna ve prospěch města. 
   

Všem přeji pevné zdraví a hodně optimismu! 
 

Ing. Drahomír Blažej MBA 
předseda Kontrolního výboru 

  


