Zápis č. 07/11 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 28.11.2011
Přítomni:

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

příchod 17:06

Hosté:
Jednání začalo v 16:15 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 usnesení KV
2) Kontrola plnění usnesení rady obce a zastupitelstva obce
3) Závěrečná zpráva z komplexního posouzení administrace stavební zakázky „
Regenerace/revitalizace ZŠ v Dobré-vestavba nad pavilonem B“
4) Různé
Pořad jednání byl schválen 4-0-0.
ad. 1) Předseda seznámil s průběhem kontroly plnění usnesení KV. Zpráva, na základě usnesení
uloţené OZ dne 9 12.2010, provést kontrolu „komplexního posouzení administrace stavební
zakázky regenerace/revitalizace ZŠ v Dobré – vestavba nad pavilonem B“, je na programu jednání
jednání KV.
ad. 2) Členové KV byli seznámení s plněním usnesením rady a zastupitelstvem obce
Usnesení KV č. 07/11/1
KV bere na vědomí probíhající kontrolu usnesení rady 1-43 a ZO 1-7.
Návrh byl schválen 4-0-0
ad. 3) Byla předloţena závěrečná zpráva komplexního posouzení administrace stavební zakázky „
Regenerace/revitalizace ZŠ v Dobré-vestavba nad pavilonem B“, vypracovánou pracovní skupinou
pod vedením Ing. Jana Krupy. Členové KV vedli obsáhlou diskuzi ke zprávě. Aby nedocházelo v
budoucnu k neodbornému řízení takových projektů, doporučuji ZO přijmout usnesení s důvodovou
zprávu, která je obsaţena předkladáném materiálu pro 8. zasedání obecního zastupitelstva .
Usnesení KV č. 07/11/2
KV doporučuje
a) ZO bere na vědomí: Zprávu o výsledku kontroly Regenerace/Revitalizace ZŠ v Dobrévestavba nad pavilonem „B“ vypracovánou pracovní skupinou KV.
b) ZO ukládá radě.
Provést úpravu organizačního řádu a jeho organizační struktury vč. systematizace
pracovních míst a náplní práci, tak aby OÚ zajišťoval úkoly vyplývající ze
samosprávné působnosti obce, zejména na úseku výstavby a investic.
2) Stanovit organizačním řádem koordinační náplň mezi starostou a místostarostou za
řízení úseků OÚ
Návrh byl schválen 5-0-0
1)

ad. 4) Do různého byly zařazeny tyto body:


Informace z obecního úřadu – informace o kontrole krajského dozoru na fungování stavebního
úřadu



Na příští schůzi KV se bude sestavovat plán práce na r. 2012, členové si proto připraví náměty
na činnost KV



Projednání ţádosti o předloţení návrhu na rozdělení odměn pro členy KV, kteří nejsou členy
zastupitelstva dle schválených zásad OZ v celkové výši 3 000,- Kč. za práci v kontrolním
výboru od 12/2010 - 11/2011



Příští schůze KV je stanovena na 19.12.2011, 17.hod

Program: Hodnocení činnosti KV za rok 2011
Příprava plánu práce na rok 2012

Zapsal: Ondřej Novák
Jiří Kaňok
předseda KV
.

