Zápis č. 12/16 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 6.6.2016
Přítomni: Jiří Kaňok
Magda Otčenášková
Ing. Ludmila Baranová
Ing.Jan Krupa
Omluven: Marcel Bednář
Za OÚ Dobrá: Ing. Tomáš Chýlek
Marcela Kolková
Ing. Jiří Carbol
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)

Kontrola zápisu ze 11. jednání kontrolního výboru
Rámcový plán – zpráva o zimní údržbě komunikací
- zpráva o evidenci a vykazování jízd služebními vozidly za rok 2015
Projednání materiálu k jednání ZO Dobrá dne 13.6.2016
Diskuze

Pořad jednání byl schválen 4-0-0.
Ad. 1) Byl projednán zápis z 11. jednání kontrolního výboru, ke kterému nebyly připomínky,
KV jej tedy schválil.
Usnesení KV č. 12/16/1
KV schvaluje zápis z jednání ze dne 11.4.2016
Schváleno 4-0-0.
Ad. 2)a) Zpráva o zimní údržbě komunikací - přednesl Ing. Chýlek, na základě výběrového
řízení byl vybrán nový dodavatel odklizu sněhu - pan Uher. Vzhledem ke sněhovým
podmínkám této zimy bylo jeho služeb využito jen 1x. Menší množství sněhu je obec
schopna odklidit sama díky své techniky. Ve zprávě jsou vyčísleny náklady. Vzhledem
k ušetřeným financím je možno investovat do techniky.
Ad.2) b) Zpráva o evidenci a vykazování jízd služebními vozidly za rok 2015
Ing. Chýlek přednesl zprávu zpráva o evidenci a vykazování jízd služebními vozidly
za rok 2015. KV navrhuje odboru správy majetku vést průběžnou evidenci spotřeby
pohonných hmot u jednotlivých vozidel a náklady na údržbu a opravy jednotlivých
vozidel. Do této evidence zanést také vozidla svěřená výjezdové jednotce.
Usnesení KV č. 12/16/2
KV bere na vědomí zprávu o zimní údržbě komunikací a zpráva o evidenci a vykazování jízd
služebními vozidly za rok 2015.
Schváleno 4-0-0.

Ad. 3) KV projednal materiály k jednání ZO Dobrá dne 13.6.2016
Paní Kolková vysvětlila 9.bod jednání OZ - závěrečný účet obce Dobrá.
Dále přednesla rozpočtové opatření č.3 - materiál pro jednání OZ. - KV doporučuje do
plánu investičních akcí na rok 2016 zařadit také chodník od přejezdu k nádraží ČD,
který je v havarijním stavu.
Bod OZ č. 13 - žádost o půjčku. KV nedoporučuje ke schválení.
Bod č.12 - žádost o poskytnutí daru na zakoupení 1ks okna na chatu Na Prašivé. KV
doporučuje ke schválení poskytnutí daru.
Usnesení KV č. 12/16/3
KV bere na vědomí materiály k 9. jednání ZO Dobrá.
Schváleno 4-0-0.
Ad.5) Pan starosta seznámil KV
- s plánem odhalení pamětní desky pana Josefa Mokryše,
- s plánem investic do projektových dokumentací připravovaných investičních staveb,
- s návrhem na vybudování komunitního domu,
- s připravovanou novelou školského zákona, na jejimž základě bude muset být obec
připravena zajistit
předškolní vzdělávání pro děti od dvou let. Proto bude nutno najít nové
prostory ať už ve stávajících obecních budovách nebo formou přístavby MŠ.
KV bere na vědomí informace poskytnuté panem starostou.

Zapsala: Ing. Ludmila Baranová
Přílohy: Zpráva o zimní údržbě komunikací
Zpráva o evidenci a vykazování jízd
služebními vozidly za rok 2015

Kaňok Jiří vr.
předseda KV

Obec Dobrá,
Pro kontrolní výbor předkládá: Bohuslav Sikora, správce Obce Dobrá
Za KV Magdalena Otčenášková
Zpráva „ Vyhodnocení Zimní údržby 2015“
V roce 2015 skončila definitivně smlouva na zimní údržbu s firmou Liška a začaly
peripetie s výběrem nového zájemce o zimní údržbu v obci Dobrá.
To protože až podruhé vypsané výběrovce se přihlásili dva zájemci o tuto práci.
Firma z Ostravy a p. Uher z Morávky, který byl následně vybrán. Záložní plán
v případě neúspěšné výběrovky jsme bohužel žádný neměli a tak jsme byli doslova
šťastní, že nakonec vše dobře dopadlo a zimní údržba v obci byla zabezpečena,
protože tato dle vyhlášky se má provádět v době od 1.11. do 31.3. běžného roku a
čas se krátil. K čisticímu a kropicímu vozu, který vlastníme jsme ještě dokoupili
nastavitelnou radlici a sypač o obsahu 1,2 m3 na sůl a inertní posypový materiál.
Z vozu bylo nutno odstranit čisticí kartáče a nástavbu a zároveň dopředu bylo třeba
namontovat radlici a na zadní část sypač. Tímto jsme měli zimní údržbu
zabezpečenou po všech stránkách!
Zima se ukázala opět v tom slabším světle a tak údržba byla minimální Podle
obecní vyhlášky o zimní údržbě se totiž místní a účelové komunikace neudržuji ,
pokud na nich neleží aspoň 10 cm sněhu.
Při prvním ,,náporu" sněhu - 16.ledna {sobota} - vyzkoušel řidič p. Peterek náš
zmiňovaný ,úklidový“ vůz , a i když úklid sněhu dělal od 5 hod. od ráno do 19 hod.
večer , podařilo se mu vše udělat ke spokojenosti občanů - ani jedna stížnost. Pokud
by v obci byly v budoucnu dva takové vozy + samozřejmě řidiči , byla by obec
schopná si zimní údržbu zabezpečovat po mnoho let sama. Investice by nás stála asi
50.000,- Kč, stačilo by zakoupení ještě jedné radlice. Několikrát vůz vyjížděl a
prováděl posyp inertním materiálem . Týkalo se to především vrchů a některých
dalších kritických míst na obci.
Pouze jednou jsem volal p. Uhra s traktorem, aby uklidil vesnici od sněhu , jinak měl
pohotovost, kdybychom ho potřebovali.
V letošním zimním období jsme nemuseli používat ani zimní frézy, protože náš
čistící vůz zvládl i údržbu chodníků a ostatní obstarali dělníci zaměstnaní u nás z ÚP
FM.
.
Když bychom vše sečteme , tak nám vyjde že :
Pohotovost + výjezd s údržbou { p. Uher}…..
52 688,- Kč
Posypový materiál :..........
19 390,- Kč
Výjezd čisticího Vozu - nafta ......
4 760,- Kč
Na rok 2015 bylo na zimní údržbu a služby s tím spojené vyčleněno z rozpočtu
obce 4oo.ooo,- Kč . Vzhledem k velice mírné zimě došlo k nemalé finanční úspoře.
Zprávu vypracoval : Bohuslav Sikora, Dobrá 24.5.2016

Obec Dobrá,
Pro kontrolní výbor předkládá: Bohuslav Sikora, správce Obce Dobrá
Za KV Ing.Ludmila Baranová

Zpráva o evidenci a vykazování jízd služebními vozidly za rok 2015

Vozový park Obce Dobrá obsahuje tyto vozidla a speciální přívěsy:
1/ Hyundai i 35CW – SPZ 8T4 4378 – pořízeno 20.11.2015
2/ Hyundai i 30CW – SPZ 6T1 4208- prodáno 2.11.2015
3/ Hyundai i 30CW – SPZ 6T7 8372 – pořízeno 23.5.2012
4/ Hyundai i 30CW – SPZ 6T8 1609 – pořízeno 17.4.2013
5/ CITROEN Berlingo – skříňový SPZ 9T7 1739 – pořízeno 23.7.2014
6/ Fiat Ducato - SPZ 9T8 0740 – propůjčen do užíváni JDH Dobrá – smlouva
schválena RO 21.12.2015……pořízen 20.11.2015
7/ Multicar M31 – SPZ 8T4 8537 – čistící a kropicí vůz + zimní údržba – pořízen
22.1.2014
8/ Multicar M27 – SPZ TO1 3571 – svozový vůz – pořízen 30.10.2015
9/ Štěpkovač ARB 130 – SPZ 8T8 – spec. přívěs ( benzín)- pořízen 31.10.2014
10/ Štěpkovač ARB 150- SPZ 8T8 1127– spec. přívěs (diesel),pořízen 29.5.2015
11/ Nákl.přívěsný vozík – SPZ 7T44303, pořízen 2.8.2012
Technické prohlídky: Všechna vozidla jsou způsobilá jízdy, pravidelně procházejí
STK v uvedených termínech dle VTP
Servisní prohlídky : Tyto jsou prováděny v termínech Jaro – podzim , značkovým
autoservisem LAROS Hyundai Ostrava,
Citroen Berlingo - prohlídky v autorizovaném servise FM
Ke každému vozidlu jsou vedené servisní knížky
Za technické i servisní prohlídky a dodržování jejich termínu zodpovídal
p. Bohuslav Sikora
Tank : uvedená vozidla čerpají benzín Super 95,kromě vozidla H-SPZ 8T4 4378 a
štěpkovače ARB 150, do kterých je nutno tankovat diesel.
O čerpání PHM je veden záznam v knize jízd. Kontrolní doklady od čerpacích stanic
PHM jsou uloženy na finančním odboru OÚ. Na jejich zadní straně je vždy napsaná
SPZ vozidla řidičem, který v tuto dobu PHM čerpal.
Pojištění : Všechna vozidla mají zákonné i havarijní pojištění sjednané dle
výběrového řízení makléřskou firmou SATUM Czech,s.r.o a to u ČP v rámci
pojištění majetku
Vyřizování pojistných událostí řešil p. Bohuslav Sikora ve spolupráci s makléřskou
firmou Satum Czech,s.r.o.

Jízdy : jsou vykonávané dle potřeby jednotlivých odborů , na základě písemné
žádosti příslušného referenta, žádosti ze ZŠ a žádosti z místní knihovny

Žádost - žádanky: schvaluje a podepisuje vedoucí příslušného odboru , vedoucí
správního odboru , starosta, místostarosta , ředitelka ZŠ, ředitelka MK
KNIHA JÍZD : ke každému vozidlu náleží KNIHA JÍZD, kde žadatel zapíše čas
odjezdu, lokalitu – místo do kterého jede, spolujezdce – pokud nějakého veze,
počáteční stav tachometru . Následně příjezd do obce Dobrá – čas , stav
tachometru a počet ujetých km. Vše podepíše jako řidič.
Každou jízdu , po jejím ukončení podepisoval správce – kontroloval vozidlo, zda je
v pořádku.
Hodnocení – kalkulace : každý měsíc – poslední den v měsíci , nebo první den
následujícího měsíce jsou v každé Knize jízd sečteny km, načerpaný benzín a
zkontrolovány jízdy dle žádanek jízd. Sečteny jsou zvlášť jízdy referentů(služební), a
zvlášť jízdy soukromé , které jsou pak předány na finanční odbor k vyúčtování . Na
finančním odboru je rovněž smlouva, která opravňuje starostu užívat vozidlo i pro
soukromé účely.
Zvláštní povolení – referenční zkoušky : každý uživatel – řidič obecního
(referenčního) vozidla musí vlastnit kromě řidičského oprávnění zároveň i tzv.
referenční průkaz pro řízení těchto vozidel. Školení a zkoušky po kterých oprávnění
(průkaz) vedoucí, nebo referent získá jsou prováděné každé 3 roky v rámci školení
BOZP a zároveň každý rok jsou řidiči seznamování s novinkami , které se vyskytnou
v silničním provozu .
Od 1.1.2016 řeší tyto věci rovněž směrnice č.1/2015 pro používáni a provoz
motorových vozidel Obce Dobrá , schválená RO dne 28.12.2015
Za vozový park OÚ odpovídal správce Bohuslav Sikora a bude odpovídat řidič p.
Pavel Peterek.
Zprávu vypracoval : Bohuslav Sikora, Dobrá 24.5.2016

