Zápis č. 6/07 z jednání kontrolního výboru konaného dne 22.08.2007
Přítomni:

Jiří Kaňok
Jiří Hofman
Václav Lehnert
Vítězslav Pantlík

Nepřítomni: Jana Golíková
Hosté:

Jaromír Carbol
Milan Kwaczek
Václav Kocich

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. Úkoly z OZ, rady, komisí
4. Závěrečná zpráva z prověrky SKD-1 – návrh usnesení pro ZO
5. Různé
Nikdo z členů kontrolního výboru nedoplnil program jednání.
Ad. 1.: Zápis KV – jako zapisovatel byl navrhnut Mgr. Pantlík.
Tento návrh byl schválen 4-0-0.
Ad. 2.: Kontrola plnění usnesení KV – Periodická kontrola smluv a závazků z nich
vyplývající – osobně předáno pověření ke kontrole. Stálý člen VŘ za KV, zápisy
z jednání KV umístit na internet – nutno dohodnout se zastupitelstvem.
Návrh na rozhodnutí ZO
Zastupitelstvo obce Dobrá zřizuje výběrovou komisi pro výběr nejvhodnějších
nabídek ve výběrových řízeních pořádaných obcí Dobrá. Jako stálý člen této
výběrové komise bude jmenován jeden člen Kontrolního výboru a jeden člen
Finančního výboru.
Tento návrh byl schválen 4-0-0.
Ad. 3.: Úkoly z OZ – OZ schválilo plán kontrol tak jak byl navržen. Ze zápisů rady
obce Dobrá nevyplynul po KV žádný úkol. Žádný úkol nebyl KV udělen ani žádnou
komisí.
Ad. 4.: Závěrečná zpráva z prověrky SKD-1 – návrh usnesení pro ZO – bylo
diskutováno nad nápravnými opatřeními, které by měly zamezit tomu, aby se
opakovala situace, kdy bylo obci vyměřeno vrátit státní dotaci a z této dotace zaplatit
penále. Návrh usnesení bude součástí zprávy o kontrole.
Ad.5.: Různé

KV byl informován vedoucím stavebního úřadu o situaci v obci, zejména co se týká
výstavby případných ubytoven na kat. území obce Dobrá. Dále přítomné informoval o
zájmu stavebníku o výstavbě v obci a také o tom, že výstavba napojení na
Nošovickou zónu z Vojkovic bude opožděna.
S ohledem na tuto skutečnost se KV usnesl, že by obci významně pomohla výstavby
kruhového objezdu na křižovatce nad kinem. Záměr na výstavbu ubytovny byl již
znám dříve než bylo zjišťování dle EIA. ZO by mělo být lépe informováno.
Návrh na usnesení ZO Dobrá
ZO Dobrá pověřuje radu obce, aby dala požadavek SSMSK a Moravskoslezský
kraj na výstavbu kruhového objezdu namísto křižovatky nad kinem. Termín –
ihned.
ZO Dobrá pověřuje radu obce, starostu a místostarostu, aby informovala ZO o
všech podstatných záležitostech neprodleně.
Termíny jednání KV: 17.9; 17.10; 14.11; 12.12.
Zapsal: Vítězslav Pantlík
Jiří Kaňok
předseda KV

