Zápis č. 02/12 z 9. jednání Kontrolního výboru ZO konaného dne 12.03.2012
Přítomni:

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

Hosté:

Marcela Kolková

Nepřítomen: Ondřej Novák – 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 za schválený.
Předseda Jiří Kaňok navrhnul tento pořad jednání:
1) Kontrola plnění usnesení výboru, zastupitelstva obce a rady obce
2) Zpráva o mistních poplatcích a pronájmech pozemků, bytů a nebytových prostor
3) Různé
Pořad jednání byl schválen 4-0-0.
ad. 1) Členové KV byli seznámení s plněním usnesením rady a zastupitelstvem obce
Usnesení KV č. 2/12/1
KV bere na vědomí probíhající kontrolu usnesení rady 1-57 a ZO 1-7.
Návrh byl schválen 4-0-0

ad. 2) Vedoucí FO p. Marcela Kolková, v součinnosti s členkou KV p. Magdou
Otčenáškovou, předložila Zprávu o mistních poplatcích a pronájmech pozemků,
bytů a nebytových prostor. Proběhla rozprava o tomto bodu. Otázky členů KV byly
zodpovězeny.
Usnesení KV č. 02/12/2
KV bere na vědomí Zprávu o mistních poplatcích a pronájmech pozemků, bytů
a nebytových prostor.
Návrh byl schválen 4-0-0
Ad. 3) Do různého byly zařazeny tyto body:



Zápisy rady obce a 8 jednání OZ

Elektronickou cestou byly členůn KV zaslány zápisy z rad a obecního zastupitelstva
za účelem kontroly plnění usnesení. Proběhla rozprava o tomto bodu, členové KV
nemněli závažné připomínky k předloženým materiálům.



Příští jednání kontrolního výboru – 23.04.2012 v 16:00.
- Zpráva o vyhodnocení zimní údržby cest
P: OÚ + člen výboru Ing. Václav Moskva

Dne 12.03.2012 v Dobré
Zapsal: Jiří Kaňok
Jiří Kaňok vr.
předseda KV
Přílohy:
1) Zpráva o mistních poplatcích a pronájmech pozemků, bytů a nebytových prostor

Obec Dobrá, Finanční odbor
Pro kontrolní výbor předkládá : Marcela Kolková,vedoucí fin. odboru
Magda Otčenášková – člen KV

Zpráva pro kontrolní výbor
Místní poplatky za rok 2011
dle Obecně závazné vyhlášky č.1/2010, o místních poplatcích, Obecně závazné vyhlášky
č. 2/2010.,o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru , přepravy, třídění
a odstraňování komunálních odpadů a 3/2010 Obecně závazná vyhláška o místním
poplatku za provozovaný VHP nebo jiné technické herní zařízení povolení MF podle jiného
právního předpisu.
Poplatek ze psů
Evidováno: 424 držitelů psů.
Počet psů: 480 - z toho 4 lovečtí.
Celkem zaplaceno: 48.864,- Kč.
Poplatek za psy zaplatili všichni držitelé psů – žádný dluh, ani nedoplatek.
Poplatek ze vstupného
Poplatek ze vstupného vybrán ve výši: 3.482,- Kč.
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek za užívání veřejného prostranství ve výši: 240,- Kč.
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálního odpadu
Evidováno : 3194 poplatníků.
Celkem zaplaceno: 1.211.306,- Kč
Dluh – nedoplatek : 3.252,- Kč
Poplatek neuhradilo 5 poplatníků, a to ve výši 3.180,- Kč, zbývající částka ve výši
72,- Kč je za děti narozené v prosinci, tato dlužná částka byla uhrazena v lednu 2012.
Všech 5 dlužníků bylo upomínáno písemnou formou.
Přeplatky jsou evidovány ve výši: 4.326,- Kč.
Poplatek za výherní hrací přístroj
Žádost o povolení 2 firmy : celkem zaplaceno : 90 000,- Kč
Pronájmy pozemků, bytů a nebytových prostor
Zákon 116/1990 Sb. ze dne 20. dubna 1990 o nájmu a podnájmu nebytových prostor
ve znění zákonů č. 403/1990 Sb., č. 529/1990 Sb., č. 229/1991 Sb., č. 540/1991 Sb., č.
302/1999 Sb., č. 522/2002 Sb. a č. 360/2005 Sb.
Evidováno na čp. 39 : 6 nájemců
Nebytové prostory čp. 230,231,540 : 20 nájemců
Byty OBD čp 931 a 937 : 15 nájemců
Pozemky : 23 nájemců

Celková výše předepsaných pronájmů bytových a nebytových prostor : 60 060,- Kč.
Dlužné nájemné po splatnosti činilo k 31.12.2011: 2 022,- Kč
Pronájmy pozemků : 75 973,- Kč.
Dlužné nájemné po splatnosti činilo k 31.12.2011: 1 401,- Kč
Doplaceno v lednu 2012.
.
Přehled o neuhrazených platbách za nájemné je součástí inventarizace za rok 2011.
Nájemné je vybíráno průběžně, nejsou vedeny žádné nedoplatky, pokud se tak stane, je
nájemce upozorněn písemně na nedodržení smlouvy, pokud neuhradí dluh v náhradním
termínu nájemní smlouva je ukončena.
( nájemní smlouvy příspěvkových organizací obec neeviduje)

7.3.2012
Zpracovala : Marcela Kolková,vedoucí fin. odboru
Jana Kolářová, samostatný fin. referent

