Zápis č. 04/11 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 18.04.2011
Přítomni:

Host:

Jiří Kaňok
Ondřej Novák
Ing. Václav Moskva
Magda Otčenášková
Ing. Jan Krupa
Bohuslav Sikora

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) Kontrola plnění usnesení KV: „komplexního posouzení administrace stavební
zakázky „ Regenerace/revitalizace ZŠ v Dobré-vestavba nad pavilonem B“
2) Zpráva pro KV – zimní údrţba
3) Zpráva pro KV – veřejné zakázky
4) Kontrola usnesení rady obce
5) Různé
Ad. 1)
Ing. Krupa podal informaci o probíhající kontrole revitalizace školy. Mgr. Vítězslav
Pantlík byl zplnomocněn pro jednání s orgánem Regionální rady a čeká se na vyjádření
tohoto orgánu.
Usnesení KV č. 04/11/1
KV bere na vědomí probíhající kontrolu „komplexního posouzení administrace stavební
zakázky regenerace/revitalizace ZŠ v Dobré – vestavba nad pavilonem B“.
Návrh byl schválen 5-0-0
Ad. 2)
Proběhla rozprava o zprávě, které vypracoval na základě zadání pana Ing. Václava
Moskvy pan Bohuslav Sikora. Předseda KV navrhnul zkontrolovat smlouvu o dílo
s firmou Liška, která je sjednána aţ do roku 2015. Dále pak Ing. Václav Moskva
navrhnul kaţdoročně pořídit souhrnnou zprávu o zimní údrţbě, aby byla zajištěna
evidence důleţitých údajů – zejména nákladů na zimní údrţbu.
Usnesení KV č. 04/11/2
KV navrhuje přijmout usnesení, kterým bude zavedena povinnost kaţdoročně
vypracovat souhrnnou zprávu o zimní údrţbě, ve které budou evidovány celkové
náklady.
Schváleno 5-0-0
Ad.3)
Proběhla rozprava k zadávání veřejných zakázek, na základě zprávy vypracované p.
Schejbalovou Ing. Václavem Moskvou. Členové KV dospěli na základě vypracované
zprávy k závěru, ţe současný systém zadávání veřejných zakázek je nevyhovující a

nepřehledný. Členové KV měli mnoho návrhů ke zlepšení dosavadního stavu, které se
promítly v navrţeném usnesení.
Usnesení KV č. 04/11/3
KV doporučuje zavést přehlednou evidenci veřejných zakázek. Dále KV
doporučuje zveřejňovat veškerou dokumentaci týkající se veřejných zakázek na
internetu (kritéria pro výběr, počet přihlášených, navržené ceny, atd.).
Schváleno 5-0-0
Ad.4)
Proběhla rozprava k bodu 17.4. ze 17. jednání rady obce, týkající se námitek občanů ke
stavbě komunitní kompostárny a k bodu 19.5. z 19. jednání rady obce, týkající se
námitek občanů na nepořádek kolem kontejnerů.
Proběhlo jiţ 20. schůzí rady, bylo vydáno 187 usnesení rady, uloţeno bylo 58 usnesení
rady, z toho 8 trvá, splněno 50.
Usnesení KV č. 04/11/4
KV bere na vědomí usnesení rady obce.
Schváleno 5-0-0
Ad. 5.1)
Do různého navrhl předseda KV stíţnost manţelů Šulíkových ve věci nečinnosti obce
Dobrá při řešení průjezdu kamionů firmy ELKA Trans czech po místní komunikaci ve
staré Dědině.
Usnesení KV č. 04/11/5
KV bude sledovat tento problém a upozorňovat dotčené orgány obce, aby je řešily.
5.2)
Předseda KV předloţil osnovy pro vypracování zpráv o výběrových řízeních na zakázky
zadaváné obci a příspěvkových organizací a vyhodnocení zimní údrţby cest k diskusi a
dolplnění.
Do různého členové kontrolního výboru nic nenavrhli.
Usnesení KV č. 04/11/6
KV schvaluje Osnovy (téze) pro vypracování zpráv o prodeji pozemků obci a
nemovitostí z majetku obce o řádné evidenci všech dokladů, číslování smluv,
dodatků smluv a vedení výkaznictví všech prací ve stavebním deníku
odsouhlasené stavebním dozorem a pověřeným zástupcem obce na jednotlivé
investiční akce a obrací se na starostu obce o zajištění součinnosti OÚ na
vypracování zprávy a jejím předložení do KV na jeho květnové jednání.
Schváleno 5-0-0
5.3)
Dále pak Ing. Václav Moskva upozornil na prasklou vzpěru na mostě u Kačabaru –
prasklá je vzpěra ve směru od Skalice.
Zapsal: Ondřej Novák
Jiří Kaňok
předseda KV

Přílohy: 1) Zpráva pro KV – zimní údrţba
2) Zpráva pro KV – veřejné zakázky
3) Kontrola usnesení rady obce
4) Odpověď na stíţnost
5) Osnovy (téze) pro vypracování zpráv o prodeji pozemků
obci a nemovitostí z majetku obce o řádné evidenci všech dokladů,
číslování smluv, dodatků smluv a vedení výkaznictví všech prací ve
stavebním deníku odsouhlasené stavebním dozorem a pověřeným
zástupcem obce na jednotlivé investiční akce

