Zápis č. 01/12 z 8. jednání kontrolního výboru ZO konaného dne
13.02.2012
Přítomni:

Jiří Kaňok
Ing. Václav Moskva
Magda Otčenášková
Ondřej Novák

Hosté:

Marcela Krestová
Marcela Kolková

Nepřítomen: Ing. Jan Krupa - omluven
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 rady obce a zastupitelstva obce
2) Rámcový plán činnosti kontrolního výboru obce Dobrá na rok 2012
3) Zpráva z úseku dodržování správních lhůt při vyřizování stížností a podnětů
občanů.
4) Různé
Pořad jednání byl schválen 4-0-0.
ad. 1)
Proběhla rozprava o tomto tématu.
ad. 2)
Proběhla rozprava o tomto bodu, byl projednán rámcový plán činnosti KV na rok 2012.
Některá usnesení KV z minulého roku nevyvolaly v radě obce patřičnou odezvu (např.
usnesení kontrolního výboru č. 04/11/3, o evidenci veřejných zakázek), KV proto bude
nadále vyvíjet aktivitu v těchto záležitostech.
Usnesení KV č. 01/12/1
KV schvaluje Rámcový plán činnosti KV na rok 2012 .
Návrh byl schválen 4-0-0
Ad. 3)
Proběhla rozprava o zprávě vypracované p. Krestovou. Správní lhůty byly dodrženy ve všech
případech, celkově bylo za rok 2011 podáno 14 stížností a 0 petic. Otázky členů KV byly
zodpovězeny.
Usnesení KV č. 01/12/2

KV bere na vědomí Zprávu o dodržování správních lhůt při vyřizování stížností za rok
2011.
Návrh byl schválen 4-0-0
Ad. 4)
Do různého byly zařazeny tyto body:
Rozpočet obce na rok 2012
Proběhla rozprava o tomto bodu s p. Kolkovou. Byly probrány jednotlivé položky
připravovaného rozpočtu pro rok 2012. Porovnáním s minulým rozpočtem bylo zjištěno,
že oproti minulému roku se žádosti o finanční podporu zájmových spolků téměř
nezměnily. Předseda KV navrhuje, aby jednotlivé komise rady obce měly vypracovaný
náplň činnosti a jednací řád.
Usnesení KV č. 01/12/3
KV bere na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2012.
Návrh byl schválen 4-0-0
Rada obce – organizační struktura OÚ
proběhla rozprava o tomto tématu. Předseda KV informuje o probíhající organizační změně
struktury obecního úřadu. Mají být zřízeny 3 odbory – stavební, finanční, správní. Do 31.
března by tyto změny měly být dokončeny.
Zásady pro umístění občanů do Bytového domu č.p. 39
Členové KV byli informování o Radou schválených Zásadach pro umístění občanů do
bytového domu Dobrá č.p. 39.
Audit
P. Kolková informovala členy KV o proběhnuvším auditu, vše bylo shledáno v pořádku.
Dne 13.02.2012 v Dobré
Zapsal: Ondřej Novák
Jiří Kaňok vr.
předseda KV
Příští jednání kontrolního výboru – 12.03.2012 v 16:00.
Přílohy:
1) Rámcový plán činnosti kontrolního výboru obce Dobrá na rok 2012
2) Zpráva z úseku dodržování správních lhůt při vyřizování stížností a podnětů
občanů.

