Zápis č. 06/11 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 20.06.2011
Přítomni:

Jiří Kaňok
Ing. Jan Krupa
Ing. Václav Moskva
Ondřej Novák

Host:

Bohuslav Sikora
Marcela Kolková

Omluvena: Magda Otčenášková
Jednání začalo v 16:00 hod. Žádný s členů KV nevznesl jakoukoliv námitku proti
svolání jednání KV.
K minulému zápisu KV nebyly připomínky, považuje 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) Informace o materiálech, které budou předloženy na obecním zastupitelstvu
3) Závěrečný účet obce Dobrá za rok 2010
4) Zpráva o inventarizaci majetku obce
5) Zpráva na úseku požární ochrany
6) Různé
Pořad jednání byl schválen 4-0-0.
Ad. 1)
Proběhla rozprava o průběhu kontroly. Na jednání obecního zastupitelstva by měla
být předložena závěrečná zpráva druhém pololetí .
Usnesení KV č. 06/11/1
KV bere na vědomí informaci o probíhající kontrole „komplexního posouzení
administrace stavební zakázky regenerace/revitalizace ZŠ v Dobré – vestavba
nad pavilonem B“.
Návrh byl schválen 4-0-0
Ad. 2)
Ing. Václav Moskva upozornil na to, že u materiálu č. 8, který se týká doplnění
smlouvy o prodeji stavby VIII. stavby plynofikace je riziko, že to obci přinese
nepřiměřené náklady. Na základě toho by nebylo vhodné tento dodatek bez dalšího
podepsat. Je třeba nejprve zjistit, jaké náklady z toho obci mohou plynout.
Usnesení KV č. 06/11/2
KV doporučuje zastupitelstvu obce vyčislit možné náklady obce, které by
vznikly podpisem dodatku smlouvy o prodeji VIII. stavby plynofikace. Tento
dodatek je obsažen v materiálu č. 8 na jednání obecního zastupitelstva dne
27.06.2011.Na základě vyčislení nákladů pak zvážit zda dodatek podepsat.
Návrh byl schválen 4-0-0

Ad. 3)
Proběhla rozprava o závěrečném účtu obce Dobrá za rok 2010 s p. Kolkovou.
Usnesení KV č. 06/11/3
KV bere na vědomí závěrečný účet obce Dobrá za rok 2010.
Návrh byl schválen 4-0-0
Ad. 4)
Proběhla rozprava o inventarizaci majetku obce s p. Marcelou Kolkovou. Kontrolní
výbor byl seznámen se zprávou týkající se inventarizace majetku.
Usnesení KV č. 06/11/4
KV bere na vědomí zprávu o inventarizaci majetku obce.
Schváleno 4-0-0
Ad. 5)
Proběhla rozprava o obecní správě požární ochrany na základě zprávy předložené
Ing. Janem Krupou a vypracované p. Bohuslavem Sikorou. Členové KV dospěli
k názoru, že je třeba aktualizovat znění obecně závazné vyhlášky č. 4/2008 Požární
řád obce Dobrá. Tato vyhláška obsahuje zastaralé informace. Dále KV dospěl
k závěru, že organizace požární ochrany v obci je nevyhovující. Ing. Jan Krupa
upozornil na skutečnost, že obec jako zřizovatel jednotky sboru dobrovolných hasičů
obce tuto jednotku nekontroluje, což je nevyhovující.
Usnesení KV č. 06/11/5
KV doporučuje zastupitelstvu obce změnit znění obecně závazné vyhlášky č.
4/2008 tak, aby odpovídalo skutečnému stavu.
Schváleno 4-0-0
Usnesení KV č. 06/11/6
KV doporučuje radě obce zavést kontrolu jednotky dobrovolných hasičů ze
strany obce.
Schváleno 4-0-0
Ad. 6)
Do různého členové KV nic nenavrhli.
Zapsal: Ondřej Novák
Jiří Kaňok
předseda KV
Přílohy: Zpráva na úseku požární ochrany
Závěrečný účet obce Dobrá za rok 2010
Zpráva o inventarizaci majetku obce
Materiál č. 8 pro ZO 4. - 27.6.2011-Doplnění smlouvy o prodeji VIII stavby
plynofikace

