
Zápis z kontrolního výboru č. 1 ze dne 8. 12. 2022 
Přítomni:  

Mgr. Magdalena Davis, Ph. D. 
Mgr. Lubo Kožíšek 
Ing. Dana Dalešická 
Petr Slavík (online) 
 
Omluveni: 

Michal Kroutil 

Jednání kontrolního výboru bylo zahájeno ve čtvrtek 8. 12. 2022 v 19:15 v zasedací místnosti 
městského úřadu.  

Program jednání KV: 

1. Určení zapisovatele a volba ověřovatele 
2. Představení členů KV a činnosti KV 
3. Kontrola zápisu z jednání ZM 2.11. 2022  
4. Kontrola zápisů z RM č.1, č.2 a č.3 (zápisy jsou k dispozici na sdíleném prostoru KV) 
5. Různé 

 

1) Určení zapisovatele a volba ověřovatele 

Usnesení č. 1-1/2022 

Zapisovatelem byl určen Luboš Kožíšek.  

KV volí Danu Dalešickou ověřovatelkou zápisu. 

PRO - 4 PROTI - 0 ZDRŽEL/A SE – 0 
Usnesení bylo přijato 
 

Usnesení č. 2-1/2022 

KV schvaluje navržený program jednání.  

PRO - 4 PROTI - 0 ZDRŽEL/A SE – 0 
Usnesení bylo přijato 
 

2) Představení členů KV a činnosti KV 

Přítomní členové se krátce představili. 

3) Kontrola zápisu z jednání ZM 2.11. 2022 

KV přistoupil ke kontrole zápisu jednání ZM ze dne 2. 11. 2022, konkrétně ke změně schváleného 
programu v průběhu zasedání ZM a zařazení bodu na odvolání dosavadní předsedkyně DSO Svazková 
škola pod Skalkou Dany Dalešické a odvolání dosavadní předsedkyně DSO TS Brdy a Hřebeny 
Magdaleny Davis až na samém konci jednání ZM. KV posoudil postup ZM s platným jednacím řádem 



ZM Města Mníšek pod Brdy, Zákonem č. 128/2000 Sb. (Zákon o obcích) a metodikou Ministerstva 
vnitra (Metodické doporučení k činnosti územních samosprávných celků, 1.2 Jednací řády 
zastupitelstev obcí), konkrétně str. 22-23: 

Návrhy lze v souladu s § 94 odst. 2 zákona o obcích zařazovat na program jednání i v průběhu 
samotného zasedání. Nemělo by se však jednat o zneužití tohoto ustanovení jen za účelem obcházení 
zákona (viz např. nález Ústavního soudu České republiky sp. zn. IV. US 331/02, jakkoliv jeho hlavní výrok 
směřuje do jiné problematiky). Hrubý nesoulad mezi programem (pořadem jednání) uvedeným v 
informaci dle § 93 odst. 1 zákona o obcích (viz výše) a programem schváleným na vlastním zasedání 
zastupitelstva obce může mít v krajním případě za následek i absolutní neplatnost navazujícího 
právního jednání (např. u majetkových dispozic).  

Usnesení č. 3-1/2022 

KV konstatuje, že ačkoli zákon o obcích a jednací řád ZM Města Mníšek pod Brdy umožňují změnu 
programu v průběhu jednání ZM, změna programu, ke které došlo na samém konci jednání ZM dne 2. 
11. 2022, byla dle metodiky MV nevhodná, protože tím došlo k výše zmíněnému obcházení zákona – 
veřejnosti bylo znemožněno se k tomuto bodu vyjádřit. KV důrazně doporučuje zastupitelům, aby se 
tohoto obcházení zákona v budoucnosti vyvarovali a ke změnám programu v průběhu jednání 
přistupovali výjimečně, např. pokud změna programu vyplyne z diskuze s veřejností a okolnosti nejsou 
zastupitelům předem známy. To však nebyl případ jednání ZM dne 2. 11. 2022, neboť informace o 
personálním obsazení DSO známé byly a bod měl tedy být zařazen jako řádný bod programu, a to 
nejpozději na začátku jednání ZM, kdy se jednání účastnila veřejnost. 

PRO - 3 PROTI - 0 ZDRŽEL/A SE – 1 
Usnesení bylo přijato 
 

4) Kontrola zápisů z RM č.1, č.2 a č.3 

RM č. 1 
Usnesení č. 6-1/2022 
RM souhlasí s užitím znaku města na reklamním a informačním plakátu společnosti Kompakt a 
s uvedením důležitých telefonních čísel a nesouhlasí s umístěním plakátů do objektů ve správě města. 
PRO 5  PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 4-1/2022 

KV žádá RM, aby do zápisu uváděla veškeré informace týkající se přijatého usnesení např. i důvod 
nesouhlasu s umístěním plakátů firmy Kompakt do objektů ve správě měst. Bez upřesňujících informací 
nemá kontrolní výbor možnost posoudit dané usnesení RM.  

PRO - 4 PROTI - 0 ZDRŽEL/A SE – 0 
Usnesení bylo přijato 
 
RM č. 2 
Usnesení č. 7-2/2022 
RM ruší výběrové řízení na zhotovení stavebních prací na akci: Parkový chodník podél ulice V Lipkách, 
Mníšek pod Brdy a požaduje úpravu projektové dokumentace ve smyslu výměny finálního povrchu za 
zámkovou dlažbu a dokumentaci včetně návrhu na vypsání VZ předloží v nejbližším možném termínu 
RM. 



PRO 4 PROTI 0   ZDRŽEL SE 0 
 

Usnesení č. 5-1/2022 

KV žádá o vyčíslení navýšení nákladů na změnu projektu a realizace chodníku v Lipkách, až budou tyto 
informace k dispozici.  

PRO - 3 PROTI - 1 ZDRŽEL/A SE – 0 
Usnesení bylo přijato 
 

RM č. 2 
Bez zjištění 

Jednání ukončeno v 20:20 

 

 

Zapsal/a: Mgr. Luboš Kožíšek 

 

 

Ověřil/a: Ing. Dana Dalešická 


