Zápis č. 8/15 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 7.12.2015
Přítomni:
Jiří Kaňok
Magda Otčenášková
Ing. Ludmila Baranová
Ing.Jan Krupa
Marcel Bednář
Za obec:
p.Kolářová
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)

Kontrola zápisu ze 7. jednání kontrolního výboru
Zpracování rámcového plánu kontrol na rok 2016
Materiály pro jednání OZ.
Různé

Pořad jednání byl schválen 5-0-0.
Ad. 1) Byl projednán zápis ze 7. jednání kontrolního výboru, ke kterému nebyly připomínky,
KV jej tedy schválil.
Usnesení KV č. 08/15/1
KV schvaluje zápis z jednání ze dne 9.11.2015.
Schváleno 5-0-0.
Ad. 2) 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 správce hřiště, správce multifunkčního sálu
a veřejně prospěšných pracovníků.
10.
Vyhodnocení činnosti KV za rok 2016
Případné další doplnění plánu činnosti kontrolního výboru a termíny zpracování jednotlivých
zpráv budou určeny na 1. jednání kontrolního výboru v roce 2016.

Usnesení KV č. 08/15/2
KV schvaluje plán činnosti kontrolního výboru obce Dobrá na rok 2016 a předkládá návrh

zastupitelstvu obce.
Návrh na usnesení pro ZO:
Zastupitelstvo obce Dobrá schvaluje plán činnosti kontrolního výboru obce Dobrá na rok
2016.
Schváleno 5-0-0.
Ad. 3) Byly projednány materiály k jednání ZO Dobrá.
p.Kolářová přednesla komentář k materiálům k jednání ZO obce Dobrá č. 6 a č. 7. Oba
materiály se týkají OZV ohledně svozu a třídění odpadu, provozu sběrného dvora a výpočtu
poplatku na svoz komunálního odpadu.
p.Kolková přednesla komentář k materiálům k jednání ZO obce Dobrá č. 8, 9 a 15, které se
týkají rozpočtových opatření č. 6 a 7 v roce 2015, rozpočtového výhledu na 5 následujících
let a rozpočtového provizoria na rok 2016.
Dále seznámila KV s tím, že na obci proběhla průběžná kontrola hospodaření provedená
zástupci KVMSK. Bylo kontrolováno období od 1.1.2015 do 30.9.2015.
Byl projednán materiál k bodu jednání OZ č. 10 – odměny členům výborů a komisí, kteří
nejsou členy zastupitelstva obce Dobrá.
Usnesení KV č. 8/15/3
KV bere na vědomí materiály k projednání ZO Dobrá. KV doporučuje schválit projednané
body programu č.6, 7, 8, 9, 10 a 15.
Schváleno 5-0-0.
Ad.4)
Ing.Baranová – stále není zpracována směrnice pro používání služebních aut, dle zápisů z RO
úkol stále trvá.
Usnesení KV č. 08/15/4
KV schvaluje termín zpracování směrnice pro používání služebních aut do konce roku 2015
s účinností od 1.1.2016.
Návrh na usnesení pro ZO:
Zastupitelstvo obce Dobrá schvaluje termín zpracování směrnice pro používání služebních
aut do konce roku 2015, ukládá RO Dobrá tuto směrnici schválit s účinností od 1.1.2016.
Schváleno 5-0-0.
Zapsala: Ing. Ludmila Baranová
Kaňok Jiří vr.
předseda KV

