Zápis č. 02/11 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 14.02.2011
Přítomni:

Omluven:
Host:

Jiří Kaňok
Ondřej Novák
Václav Moskva
Magda Otčenášková
Ing. Jan Krupa
Marcela Krestová
Marcela Kolková

Jednání začalo v 16:00 hod. Ţádný s členů KV nevznesl jakoukoliv námitku
proti svolání jednání KV. K minulému zápisu KV nebyly připomínky, povaţuje se tedy
za schválený.
Předseda Jiří Kaňok navrhnul tento pořad jednání:
1) Dodrţování správních lhůt, vyřizování stíţností a podnětů občanů za
rok 2010
2) Seznámení s návrhem obecního rozpočtu na rok 2011
3) Plnění usnesení ZO k pověření kontrolního výboru ke komplexnímu
posouzení administrace stavební zakázky „ Regenerace/revitalizace ZŠ v
Dobré -vestavba nad pavilonem B“
4) Různé
Ad. 1) Zpráva byla vypracována paní Marcelou Krestovou na základě zadání
p. Ondřeje Nováka. V průběhu jednání bylo zjištěno, ţe zpráva odpovídá na
všechny poţadované poloţky. Následuje rozprava, ve které paní Krestová
zodpovídá dotazy členů KV. Při této rozpravě je zjištěno, ţe je evidován mírný
nárůst stíţností oproti loňskému roku (o 1).
P. Václav Moskva navrhuje, aby se do 5 dnů od podání písemné stíţnosti
odpovědělo stěţovateli,ţe byla přijata a aby byla řešena do 30 dnů od podání
stíţnosti, v případě náročnosti bude stěţovatel vyrozuměn, z jakého důvodu
vzniklo prodlení a stíţnost bude řešena do 60 dnů.
Dále předseda Jiří Kaňok navrhuje usnést se na doporučení radě obce o
projednávání podnětů, které jsou vznášeny občany obce přímo na jednání
zastupitelstva, a které jsou pak obsaţeny v zápisech ze zastupitelstva obce.
Usnesení KV č. 02/11/1
KV bere zprávu na vědomí s tím, že doporučuje radě obce, aby OÚ informoval
stěžovatele o přijetí písemné stížnosti do 5 dnů o jejím podání a řešení do 30
dnů, v případě uplynutím lhůty z důvodu náročnosti, pak do 60 s tím, že
z jakého důvodu vzniklo prodlení a projednávat podněty občanů a zastupitelů
z obecního zastupitelstva obsažené v zápise a podáním zprávy o jejich vyřízení
na příštím zastupitelstvu.
Návrh byl schválen 4-0-0
Ad. 2) KV byl seznámen s Návrhem obecního rozpočtu na rok 2011, proběhla věcná
diskuse s paní Kolkovou.
Usnesení KV č. 02/11/2
KV bere na vědomí návrh obecního rozpočtu na rok 2011.
Schváleno 4-0-0

Ad. 3) Pověřená skupina se jiţ sešla a obdrţela veškerou dokumentaci, nyní se
průběţně seznamuje s materiály. Úkol trvá a je průběţně plněn.
Ad. 4) Do různého členové kontrolního výboru nic nenavrhli.
Příloha: Zpráva“ Dodrţování správních lhůt, vyřizování stíţností a podnětů občanů
za rok 2010“.

Zapsal: Ondřej Novák
Jiří Kaňok
předseda KV

