Zápis č. 1/08 z jednání kontrolního výboru konaného dne 23.1.2008
Přitomni:

Jiří Kaňok
Václav Lehnert
Jiří Hofman
Vítězslav Pantlík

Hosté:

Bohuslav Sikora

Jednání započalo v 17:00 hod. Žádný s členů KV nevznesl jakoukoliv námitku proti
svolání jednání KV a proto předseda KV pokračoval v jednání.
Předseda Jiří Kaňok seznámil členy s programem jednání:
1. Zápis KV
2. Kontrola plnění usnesení KV
3. Projednání kontrolních zpráv
4. Různé
Nikdo z členů kontrolního výboru nedoplnil program jednání.
Ad. 1.: Zápis KV – jako zapisovatel byl navrhnut Mgr. Pantlík.
Tento návrh byl schválen 4-0-0.
Ad. 2.: Kontrola plnění usnesení KV, rady, OZ – kontroly nadále pokračují či budou
započaty podle schváleného plánu kontrol.
Ad. 3.: Kontrolní zprávy - pan Lehnert informoval o provedených kontrolách, a to
jak o kontrole opatření k BOZP a PO, tak i o kontrole vykazování a evidence jízd
motorových vozidel.
Kontrola BOZP a PO
–
–
–
–
–
–

Směrnice k nákupu a zpracování OOP chybí, nutno vypracovat a podle ní
postupovat.
Požární kniha – chybí čerstvý zápis, není možné, aby v poslední době
nezasahovala jednotka SDH.
Ve směrnici o PO stále je evidována TATRA 148, kterou obec již dávno prodala a
není zaevidován RENAULT, kterým disponuje místní SDH.
Školení BOZP – dle informací podaných obcí se nic v tomto nedělo, až nyní se to
započalo dělat.
Byl vznesen dotaz, zda má obec zákonné pojištění zaměstnanců
Požární řád ukládá, aby starosta obce jedenkráte za dva roky vypracoval zprávu
o činnosti a požární ochraně a předložil ji ZO. Toto nebylo doposud učiněno

Kontrola evidence a vykazování jízd služebními vozidly
–

Byly zjištěny rozsáhlé nedostatky, již minulými kontrolami bylo připomínáno, že
evidence je nedostatečná a nekvalitní. Je jednoduché zakoupit knihy jízd a tam to
evidovat a uvádět všechny podstatná data – řidič, spolujezdec, čas jízdy,

–

navštívená místa – není možné uvádět Dobrá-Ostrava-Dobrá s tím, že jednou je
to 60 km a podruhé 110, měly by být uvedeny navštívené místa, čas odjezdu a
příjezdu. Vše vyplývá ze zákonných požadavků.
Byla zjištěna tzv. „Černá jízda“ s vozidlem FMR 3361. Jízda dne 2.12.2007 nebyla
vůbec zaznamenána.

Vše ostatní viz. přiložené zprávy.
Ad. 4.: Různé – KV byl informován Mgr. Pantlíkem o tom, že společnost Hyundai
Motor Manufacturing Czech s.r.o. bude provádět pravidelné čistění vozovky v centru
obce, pokud bude zanesena nečistotami ze stavby PZ Nošovice. Dále informovali, že
dodavatelé, kteří stavějí rodinné domky u Cyklobaru zajistí vyčištění vozovky, pokud
by bylo něco v nepořádku, má se kdokoliv na společnost přímo obrátit a oni zařídí,
aby vše bylo v pořádku.
Zapsal: Vítězslav Pantlík
Jiří Kaňok
předseda KV
Přílohy – zápisy z kontrol

