Zápis č. 05/11 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 23.05.2011
Přítomni:

Jiří Kaňok
Ondřej Novák (příchod 16:08)
Ing. Václav Moskva
Magda Otčenášková
Ing. Jan Krupa

Host:

Iveta Schejbalová
Marcela Kolková

Jednání začalo v 16:08 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 – z úseku prodeje a pronájmu pozemků a nemovitostí
3) Zpráva pro KV – investiční akce
4) Osnova pro 6. KV
5) Různé
Pořad jednání byl schválen 5-0-0.
Ad. 1)
Předseda seznámil KV s průběhem kontroly. Celková zpráva pro obecní
zastupitelstvo bude předloţena v měsíci červnu.
Usnesení KV č. 05/11/1
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 vypracovala na základě zadání pana Ondřeje
Nováka paní Iveta Schejbalová. KV došel ke zjištění, ţe není ţádný doklad (ţádný
zápis) o tom, ţe jsou informace o probíhajících investičních akcích předkládány
v radě obce.
Usnesení KV č. 05/11/2
KV doporučuje radě obce průběţně kontrolovat investiční akce a zanášet informace
o tom do zápisů z rady.
Schváleno 5-0-0
Ad. 3)
Proběhla rozprava o prodeji a pronájmu nemovitostí ve vlastnictví obce, na základě
zprávy vypracované p. Marcelou Kolkovou.
Usnesení KV č. 05/11/3
KV bere na vědomí zprávu o pozemcích a nemovitostech v majetku obce.
Schváleno 5-0-0

Ad. 4)
Dále se členové KV usnesli na zprávách, které mají být vypracovány na 6. jednání
KV, v souladu s rámcovým plánem činnosti KV na rok 2011.
Usnesení KV č. 05/11/4
Na měsíc červen budou pro KV vypracovány zprávy na úseku sociálních věcí a
poţární ochrany. KV se obrací na starostu obce o zajištění součinnosti OÚ na
vypracování zpráv a jejím předloţení do KV na jeho červnovém jednání.
Schváleno 5-0-0
Ad. 5)
Do různého navrhl předseda KV o podání ústní zprávy o výsledku auditu obce
Dobrá za rok 2010. P. Kolková seznámila KV s výsledky auditu. Audit dopadl, dle
zprávy auditora, dobře. Byl zkontrolován majetek, výběrová řízení, odměny
zastupitelů, vyúčtování dotací, atd.
Usnesení KV č. 05/11/5
KV bere na vědomí podanou zprávu z Auditu obce Dobrá za rok 2010.
Schváleno 5-0-0
Dále KV projednal usnesení přijatá na minulém zastupitelstvu obce Dobrá a usnesení
z 22., 23., 24. a 25. schůze Rady obce Dobrá. Proběhla rozprava k usnesení 22.2.
z 22. jednání rady obce Dobrá. Ing. Jan Krupa upozornil na nejasnost tohoto bodu ze zápisu rady není zřejmé, co je předmětem výběrového řízení – je zde uvedeno
„čerpání vody“, coţ je velmi neurčité. Dále zde není zveřejněna cena nabídky
společnosti VODOTOP s.r.o.
Usnesení KV č. 05/11/6
KV doporučuje radě obce zavádět podrobnější informace do zápisů z jednání rady
obce, a to zejména u výběrových řízení – zejména co se týče předmětu řízení a
cenových nabídek.
Schváleno 5-0-0
Další jednání KV bylo stanoveno na 27.06.2011 na 16:00.
Zapsal: Ondřej Novák

Jiří Kaňok
předseda KV
Přílohy: 1) Zpráva o prodeji a pronájmu nemovitostí pozemků a nemovitostí
2) Zpráva o investičních akcí
3) Kontrolní dotazník pro zhodnocení stavu poţární ochrany v obci
4) Plnění usnesení z 22 aţ 25 Rady obce Dobrá

