
Zápis č.2 /19  z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 11.2.2019  
 
Přítomni:  Jiří Kaňok 
                        Ing. Jan Krupa      
                        Magda Otčenášková 
                        Martin Bednář    
Omluven:      Jan Fasuga 
OÚ:                  Marcela Krestová, Marcela Kolková 
     
  Jednání započalo v 16:05 hod. Žádný s členů KV nevznesl jakoukoliv námitku proti svolání 
jednání KV.  
 
K minulému zápisu KV nebyly připomínky, považuje se tedy za schválený. 

Předseda Jiří Kaňok navrhnul tento pořad jednání: 

1)  Rámcový plán na rok 2018 

2) Zpráva – dodržování správních lhůt při vyřizování stížností a podnětů a petic občanů 

3) Různé  

Pořad jednání byl schválen 4-0-0. 

Ad. 1)  Rámcový plán činnosti KV na rok 2019. Po rozpravě bylo upřesněno, kdo bude zodpovídat 
za předložení vypracovaných zpráv v termínu uvedených v  plánu za přítomnosti zpracovatele 
zprávy.   

Usnesení KV č. 2/19/1 
KV schvaluje  Rámcový plan KV na rok 2019.    
Návrh byl schválen 4-0-0 
 
Ad. 2)   Paní Krestová seznámila přítomné se zprávou o dodržování správních lhůt při vyřizování 
stížností a podnětů občanů za rok 2018  
 Ze zprávy vyplynulo, že celkem byla  podána 1 stížnost, žádná petice. Byla dodržena lhůta 
vyřízení stížnosti stanovena zákonem. 
 
  Usnesení KV č. 2/19/2 
KV bere na vědomí  Zprávu o podaných stížnostech a petic občanů a jejich vyřízení za rok 2018.    
Návrh  byl schválen 4-0-0 
                                                                                      
Ad. 3. - Předseda KV  seznámil členy  s  obsahem zápisů RO Dobrá a  1. Zastupitelstva obce s 
usnesením. 
K dotazu  ze zápisu KV  „co obnáší spolupráce a sponzorování soukromé firmy akce Rytíři  nebes  
u příležitosti oslav osvobození obce“, bylo sděleno že komplexní odpověď bude zaslána KV. 
        -  Byla podána informace o konání 2 OZ které je svoláno na 18.2.2019 a o jeho programu. 
       - vedoucí Finančního odboru seznámila členy s Rozpočtem a jeho změnách.  
   
Zápis č.2 z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva obce Dobrá ze dne 11.2.2019 včetně  
          příloh bude předložen předsedou KV na jednání ZO. 
 
Návrh na usnesení pro ZO: 
Zastupitelstvo obce Dobrá bere na vědomí  
Zápis č.2 z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva obce Dobrá ze dne 11.2.2019 včetně Zprávy 
o podaných stížnostech a petic občanů a jejich vyřízení za rok 2018 a Rámcového plánu činnosti 
kontrolního výboru obce Dobrá na rok 2019.  
Návrh byl schválen 4-0-0                                                               
                                                                                     Jiří Kaňok  vr. 
                     předseda KV 
Přílohy: 
               Rámcový plán KV na rok 2019 
              Zpráva o podaných stížnostech občanů a jejich vyřízení za rok 2018 



 

Kontrolní výbor obce Dobrá 
 
 Rámcový plán  činnosti kontrolního výboru obce Dobrá na rok 2019  
Předkládá: Jiří Kaňok 
 
Únor  /11.2.2019 
1. Rámcový plán  činnosti kontrolního výboru obce Dobrá na rok 2019 
    P:  předseda                                                                                                                
 
2. Zpráva z úseku dodržování správních lhůt při vyřizování stížností a podnětů 
    občanů.  
    P:   J. Kaňok   +   OÚ 
                                                                                                                                             
Duben  / 8.4.2019  
1. Zpráva  o výběrových řízení Veřejných zakázek za rok 2018 
P:  ing. J. Krupa   + OÚ 
 
2.  Zpráva  o činnosti sběrného dvoru 
P:  M. Otčenášková  +   OÚ                         
                                                                                                                                                                                                                
Červen  /3.6.2019  
1. Zpráva z úseku  plateb nájemného a věcných náležitostí nájemných smluv obce i  
    příspěvkových  organizací.za rok 2018 
    P:  J. Fasuga + OÚ   
 
2. Zpráva z úseku výběru místních poplatků za rok 2018 
   P: J. Fasuga +   OÚ                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                
Říjen / .1 .2019    
1..  Zpráva o evidenci  a vykazování jízd služebními vozidly vč. SDH 
P:  M. Bednář  +   OÚ 
 
2. Zpráva o prodeji pozemků obci a nemovitostí z majetku obce- věcné břemena 
P:  J. Kaňok   +   OÚ 
                                                                                                                                              
Prosinec  /  9.12.2019  
1.Vyhodnocení činnosti KV za rok   2019 
2.Rámcový plán  KV na rok 2020 
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 2019 má v plánu celkem 5 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.   
 
Dobrá 11.2 .2019 
 
 
 
 
 



Obec Dobrá, Správní  odbor  
 
Zpráva o podaných stížnostech občanů a jejich vyřízení za rok 2018 
Zprávu  pro kontrolní výbor předkládá : Marcela Krestová 

 
V roce 2018 byla podána celkem 1 stížnost (v roce 2017 – 3, v roce 2016 - 9). 

 

Stížnost byla podána osobně a nebylo zasíláno vyrozumění o jejím přijetí. 

 

Stížnost byla řešena ve lhůtě stanovené zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, § 175, odst. 5 - 60 

dnů. 

 

Stížnost: 

č. 1 – volné pobíhání psa - podaná 09.04. 2018 – osobně. 

Podala: paní Jana Havlasová, Nošovice 67 

Majitel psa: pan Roman Čížek, Dobrá 928 

 

Vyřizovala paní Gorošová, která dne 18.04. 2018 provedla záznam do protokolu o ústním jednání, 

kdy se majitel psa dostavil na úřad k jednání. 

Uvedl, že se domnívá, že pes na fotografii od stěžovatelky není jeho, že má psa zabezpečeného a 

večer je pes přivázán u domu v zahradě nebo zavřený v domě. Také uvedl, že mu sice pes asi 2x 

utekl, ale jen k sousedům na zahradu. Přinesl fotku svého psa. Fotka stěžovatelky a fotka pana 

Čížka se porovnaly, ale fotky stěžovatelky byly nekvalitní a nedalo se přesně určit, zda je to tentýž 

pes. 

Paní Havlasové byla dne 19.04. 2018 zaslána odpověď s uvedením postupu, který provedl Obecní 

úřad Dobrá a paní Havlasové bylo doporučeno, kdyby se incident opakoval, aby volala na Polici 

ČR, která má pravomoc psa odchytit. 

 

Petice za rok 2018 

 
Podány nebyly žádné petice ( v roce 2017 -2, v roce 2016 -2). 

V Dobré, 06.02. 2019 

 

Zpracovala: Marcela Krestová 


