Zápis č. 5/08 z jednání kontrolního výboru konaného dne 26.11.2008
Přitomni:

Jiří Kaňok
Jana Golíková
Vítězslav Pantlík

Host:

Marcela Kolková

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. Informace k plánovanému rozpočtu obce na rok 2009
4. Různé
Nikdo z členů kontrolního výboru nedoplnil program jednání.
Ad. 1.: Zápis KV – jako zapisovatel byl navrhnut Mgr. Pantlík.
Tento návrh byl schválen 3-0-0.
Ad. 2.: Kontrola plnění usnesení KV, rady, OZ – kontroly nadále pokračují či budou
započaty podle schváleného plánu kontrol. Je nutno upozornit na neplnění některých
usnesení ZO (zejména 19.12.), které byly přijaty na podnět KV. Účast na výběru při
zakázkách nebyla myšlena kontrolním výborem pouze Veřejná zakázka dle zákona o
veřejných zakázkách, ale jakákoliv zakázka obce na kterou se činí zjišťování ceny, či
se obesílají potenciální zájemci.
Úkol - p. Kaňok, T: 31.12.2008
Ad. 3.: Informace k plánovanému rozpočtu obce na rok 2009
Paní Kolková nám předložila navrhovaný rozpočet, který ještě bude připomínkovat
rada obce. Kontrolní výbor vyslovil nutnost zrevidovat některé výdaje obce, tak aby
byly účelně vynaloženy a v patřičné výši (přechod na plyn v obci 1 mio. Kč připadne
KV velmi vysoký náklad, taktéž náklad ve výši 150 tis. Kč na personální audit je
neopodstatněný při obsazení úřadu max. 10 úředníky – úspory z takovéhoto auditu
by nedosáhly ani nákladů na něj vynaložených, takovýto personální audit má provést
vedení obce dle svých schopností). V souvislosti s rozpočtem a žádostí subjektů o
dotace z rozpočtů byla vznesena otázka inventarizace výstroje a výzbroje SDH. Zda
a jakým způsobem je toto prováděno a kontrolováno.
Ad. 4.: Různé
Pan Kaňok vznesl požadavek na doplnění členů kontrolního výboru a navrhl pana
Mališe za nového člena KV.
Zapsal: Vítězslav Pantlík
Jiří Kaňok
předseda KV

