Zápis č. 02/10 z jednání kontrolního výboru konaného dne 18.8.2010
Přitomni:

Host:

Jiří Kaňok
Vítězslav Pantlík
Jana Golíková od 16:20
Marcela Kolková
Bohuslav Sikora

Jednání započalo v 16:00 hod. Ţádný 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.
2.
3.
4.
5.

Zápis KV
Kontrola plnění usnesení KV
Stíţnosti občanů
Projednání kontorních zpráv
Různé

Nikdo z členů kontrolního výboru nedoplnil program jednání.
Ad. 1.: Zápis KV – jako zapisovatel byl navrhnut Mgr. Pantlík.
Ad. 1 a.: Žádost o opravu nesprávných údajů.
Byla projednána Ţádost o opravu nesprávných údajů uvedených v zápise
KV č.01/10 ze dne 12.5.2010 , čj. ST/930/2010 St ze 7.6.2010 podanou
starostou obce Bc. Tancerovou.
Vyjádření členů KV k výše uvedenému bodu ţádosti.
Po rozpravě k ţádosti o opravu nesprávných údajů... k bodu č. 2 odstavci
druhému, citát „ neboť jsem jasně uvedla, ţe kriteria pro hodnocení nabídek jsem
zpracovávala já společně s právním zástupcem obce Dobrá JUDr.Mouralem“,
členové KV došli k závěru, ţe sdělení starosty Bc. Tancerové, které je uvedené v
zápisu, je informativního charakteru s tím, ţe podklady pro zadání kritérii pro výběr
nabídky byly konzultovány s předsedou investiční komise ještě před zpracováním s
právním zástupcem obce Dobrá.
Schválení zápisu z minulého jednání KV.
Tento návrh byl schválen 2-0-0.
Ad. 2.: Kontrola plnění usnesení KV
Probraly se usnesení KV s tím, ţe kde není plněno, je třeba zajistit naplnění.
Zejména u výběrových řízení.
Za plnění usnesení odpovídá pan Kaňok.
Ad. 3.: Stížnosti občanů
KV byla doručena stíţnost občanů (Manţelé Šulíkoví, Dobrá 131) k průjezdu
nákladních vozidel přes starou dědinu do areálu bývalé přidruţené výroby. Obec
v této věci konala, ale KV navrhuje, aby obec vstoupila do intenzivnějšího jednání
s firmou, která většinu kamionu provozuje, které projíţděnjí Starou dědinou. Tímto

jednáním bychom mohli docílit dohody lépe neţ vyhroţováním soudy. Obec se musí
postarat o svůj majetek – cestu ve Staré dědině.
Návrh usnesení pro zastupitelstvo:
ZO pověřuje Radu, aby jednala se společností LK trans s.r.o. ohledně průjezdu
nákladních vozidel tak, aby aspoň tato společnost vyjíţděla na hlavní cestu přímo a
ne přes Starou dědinu.
Tento návrh byl schválen 2-0-0.
Dostavila se na jednání paní Golíková. Sdělila panu Kaňokovi, ţe jiţ předala paní
Tancerové svůj abdikační dopis na člena KV. Tento však doposud nebyl předsedovi
KV doručen.
Na základě této skutečnosti pan Kaňok znovu vznáší poţadavek k OZ na doplnění
člena kontrolního výboru. Tento poţadavek jiţ byl vznesen zápisem č. 5/08
z 26.11.2008 KV s návrhem na pana Mališe.
Ad. 4.: Projednání Kontrolních zpráv
Mgr. Pantlík informoval o probíhající periodické kontrole smluv obce Dobrá. Do konce
září by tato kontrola měla být ukončena a zpracován závěr z této kontroly.
Ad. 5.: Různé
a) Inventarizace majetku obce Dobrá
Paní Kolková nám dala k dispozici všechny doklady k inventarizaci. Doporučili
jsme ji detailní zpracování pro zastupitelstvo a také aby to předjednal FV.
b) Podnět k sjednání nápravy od odborové organizace zaměstnanců obce
Dobrá.
Předseda odborové organizace Dobrá pan Sikora dal KV podklady k hodnocení
zaměstnanců s odměňováním a podklady, které mu k tomu zaslalo MPSV. Tímto
tématem bude nutné se dále zabývat.
Zapsal: Vítězslav Pantlík
Jiří Kaňok
předseda KV

Přílohy: - Ţádost o opravu nesprávných údajů v zápise KV ze dne 12.5.2010
čj. ST/930/2010 St ze 7.6.2010
- Stíţnost pro kontrolní výbor – Stíţnost občanů ze dne 21.6.2010
a 16.2.2009 čj ST,.
- Podnět k sjednání nápravy od odborové organizace OÚ Dobrá

