Zápis č. 9/16 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 8.2.2016
Přítomni:
Jiří Kaňok
Magda Otčenášková
Ing. Ludmila Baranová
Ing.Jan Krupa
Marcel Bednář
Za obec:
p.Krestová
p.Kolková
Jednání započalo v 16:05 hod. Žádný s členů KV nevznesl jakoukoliv námitku proti svolání jednání
KV.
Předseda Jiří Kaňok navrhnul tento pořad jednání:
1)
2)
3)
4)
5)

Kontrola zápisu ze 7. jednání kontrolního výboru
Tvorba rozpočtu na rok 2016-spolky a sdružení – p.Kolková
Zpráva z úseku dodržování správních lhůt při vyřizování stížností a podnětů
občanů – p.Krestová
Doplnění rámcového plánu činnosti kontrolního výboru obce Dobrá na rok 2016
Různé

Pořad jednání byl schválen 5-0-0.
Ad. 1) Byl projednán zápis z 8. jednání kontrolního výboru, ke kterému nebyly připomínky, KV jej
tedy schválil.
Usnesení KV č. 09/16/1
KV schvaluje zápis z jednání ze dne 7.12.2015.
Schváleno 5-0-0.
Ad. 2) Paní Kolková seznámila členy KV s požadavky na finanční příspěvek z rozpočtu obce
Dobrá na rok 2016 jednotlivých spolků a sdružení.
Usnesení KV č. 09/16/2
Schváleno 5-0-0.
KV bere na vědomí zprávu o žádostech na finanční příspěvek z rozpočtu obce Dobrá na rok 2016
jednotlivých spolků a sdružení.
Ad. 3) Paní Krestová seznámila přítomné se zprávou o dodržování správních lhůt při
vyřizování stížností a podnětů občanů. Ze zprávy vyplývá, že všechny stížnosti a
podněty od občanů byly řádně projednány a řešeny.
Usnesení KV č. 09/16/3
KV bere na vědomí zprávu z úseku dodržování správních lhůt při vyřizování stížností a podnětů
občanů.
Schváleno 5-0-0.

Ad. 4) KV doplňuje bod rámového plánu činnosti kontrolního výboru obce Dobrá na rok 2016
takto:
Rámcový plán činnosti kontrolního výboru obce Dobrá na rok 2016:
1.
Zpráva o dodržování správních lhůt při vyřizování stížností a podnětů občanů.
2.
Zpráva o platbách nájemného a věcných náležitostí nájemných smluv obce i
příspěvkových organizací.
3.
Zpráva o výběru místních poplatků.
4.
Zpráva o výběrových řízení Veřejných zakázek.
5.
Zpráva o vyhodnocení zimní údržby cest.
6.
Zpráva o evidenci a vykazování jízd služebními vozidly.
7.
Zpráva o prodeji pozemků obci a nemovitostí z majetku obce- věcné břemena.
8.
Zpráva o vysazování dřevin financovaných z rozpočtu obce Dobrá.
9.
Zpráva o evidenci pracovních činností zaměstnanců zařazených do dělnických profesí dle
Organizačního řádu obecního úřadu Dobrá (bod Organizačního řádu
č. 2.4.3.) a správce multifunkčního sálu
10.
Vyhodnocení činnosti KV za rok 2016
Do konání jednání kontrolního výboru obce Dobrá – 8.2.2016 - nebyly předloženy k zapracování
připomínky k rámcovému plánu činnosti kontrolního výboru ani ze strany rady obce ani ze strany
zastupitelů obce Dobrá.
Usnesení KV č. 09/16/4
KV schvaluje doplněný plán činnosti kontrolního výboru obce Dobrá na rok 2016 a předkládá návrh
zastupitelstvu obce.
Návrh na usnesení pro ZO:
Zastupitelstvo obce Dobrá schvaluje předložený plán činnosti kontrolního výboru obce Dobrá na rok
2016.
Schváleno 5-0-0.
Ad. 5) Ing.Ludmila Baranová seznámila přítomné o připravované OZV týkající se pálení
suchých rostlinných materiálů v obci. Členové KV doporučují zastupitelstvu obce
Dobrá schválit variantu zákazu pálení suchých rostlinných materiálů.
Usnesení KV č. 09/16/5
KV doporučuje zastupitelstvu obce Dobrá schválit variantu zákazu pálení suchých rostlinných
materiálů bez výjimek.
.Schváleno 5-0-0.
Návrh na usnesení pro ZO:
Zastupitelstvo obce Dobrá schvaluje OZV o zákazu suchých rostlinných materiálů bez výjimek.
Zapsala: Ing. Ludmila Baranová
Přílohy: Zpráva o podaných stížnostech
Rámcový plán KV na rok 2016

Kaňok Jiří vr.
předseda KV

Obec Dobrá, Správní odbor
Pro kontrolní výbor předkládá : Marcela Krestová,

,

Rámcový plán činnosti kontrolního výboru obce Dobrá na rok 2016
Předkládá: Jiří Kaňok, Dobrá
Únor / 8.2.2016
1. Rámcový plán činnosti kontrolního výboru obce Dobrá na rok 2016
P: předseda
2. Zpráva z úseku dodržování správních lhůt při vyřizování stížností a podnětů
občanů.
P: člen výboru (Jiří Kaňok) + OÚ
Březen / 7.3.2016 (ZO-14.3.)
1. Zpráva z úseku plateb nájemného a věcných náležitostí nájemných smluv obce i
příspěvkových organizací.
P: člen výboru ( ing. Ludmila Baranová, Magda Otčenášková) + OÚ
2. Zpráva z úseku výběru místních poplatků
P: člen výboru ( ing. Ludmila Baranová, Magda Otčenášková) + OÚ
Duben / 11.4.2016
1. Zpráva o výběrových řízení Veřejných zakázek.
P: člen výboru ( ing. Jan Krupa, Marcel Bednář) + OÚ
Červen / 6.6.2016 (ZO 13-6.)
1. Zpráva o vyhodnocení zimní údržby cest
P: člen výboru (Magda Otčenášková, Magda Otčenášková ) + OÚ
2. Zpráva o evidenci a vykazování jízd služebními vozidly
P: člen výboru (ing. Ludmila Baranová, Magda Otčenášková) + OÚ
Září / 5.9.2016

(ZO-12.9)

1. Zpráva o vysazování dřevin financovaných z rozpočtu obce Dobrá.
P: člen výboru ( ing. Ludmila Baranová, Magda Otčenášková ) + OÚ
2. Zpráva o prodeji pozemků obci a nemovitostí z majetku obce- věcné břemena
P: člen výboru (ing. Ludmila. Baranová, Magda Otčenášková) + OÚ
Listopad / 7.11.2016
1. Zpráva o evidenci pracovních činností zaměstnanců zařazených do dělnických
profesí dle Organizačního řádu obecního úřadu Dobrá (bod Organizačního řádu
č. 2.4.3.) a správce multifunkčního sálu
P: člen výboru ( ing. Ludmila Baranová, Magda Otčenášková.) + OÚ
Prosinec / 5.12.2016 (ZO-12.12.)
1.Vyhodnocení činnosti KV za rok 2016
2. Rámcový plán KV na rok 2017
P: předseda
Důvodová zpráva
V plánu činnosti kontrolního výboru (KV) jsou uvedeny hlavní body jednání a úkoly, které je třeba
plnit v průběhu roku. Návrh je hrubým vodítkem pro činnosti KV a v následujícím období bude před
každým zasedáním KV doplňován a upřesňován dle dané situace a potřeb.
KV v roce 2016 má v plánu celkem 7 jednání. Měsíční termíny jsou uvedeny v následujícím návrhu
plánu práce.
Na každém programu jednání bude projednán zápis KV z posledního jednání za účelem jeho schválení
a provedena kontrola plnění přijatých usnesení KV a zpráva o kontrole plnění usnesení rady a
zastupitelstva obce (ZO). V bodu Různé pak iniciativní náměty, stížnosti, připomínky.

