Zápis č. 06/12 z 12. jednání Kontrolního výboru ZO konaného dne 19.11.2012
Přítomni:

Jiří Kaňok
Magda Otčenášková
Ing. Jan Krupa
Ing. Václav Moskva
Nepřítomen: Ing. Václav Moskva
Ondřej Novák - omluven
Hosté:
Bohuslav Sikora
Marcela Kolková
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 za schválený.
Předseda Jiří Kaňok navrhnul tento pořad jednání:
1. Kontrola plnění usnesení rady obce a zastupitelstva obce
2. Zpráva z dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany
3. Návrh rozpočtu na rok 2013
4. Různé
Pořad jednání byl schválen 4-0-0.
ad. 1) Předsedou byla podána informace o zápisech z Rady a jednání Zastupitelstva obce.
Proběhla rozprava o tomto tématu.
Usnesení KV č. 06/13/1
KV bere na vědomí

Návrh byl schválen 4-0-0

ad. 2) Pan Sikora seznámil členy KV o dodržování zásad bezpečnosti práce a požární
ochrany a jejích kontrol ze strany dotčených orgánů u obecního úřadu a
příspěvkových organizací obce. Proběhla rozprava o této zprávě. Dotazy byly
zodpovězeny p. Sikorou.
Usnesení KV č. 06/13/2
KV bere na vědomí podanou zprávu O dodržování zásad bezpečnosti práce a
požární ochrany.

Návrh byl schválen 4-0-0

ad. 3) Vedoucí finančního odboru p. Marcela Kolková seznámila členy KV s návrhem
Rozpočtu obce na rok 2013. Byly probrány jednotlivé položky navrhovaného
rozpočtu. Porovnáním s rozpočtem na rok 2012 bylo zjištěno, že se celková výše
finanční podpory zájmových spolků téměř nezměnila, a s požadavky na kulturu činí
asi 1,1 mil Kč., asi 2,5% z navrhovaného rozpočtu. Proběhla rozprava o tomto bodu.
Jednotliví členové KV měli připomínky a výhrady k některým částem rozpočtu.
Kapitola:
Mateřská škola - mzdy 55 - 124 tisíc Kč;
- více než dvojnásobný nárůst, zdůvodněno jako rezerva. KV nesouhlasí, aby
v takových případech byla vytvářena rezerva.
Zájmová činnost v kultuře ( sál ) - mzda správce sálu 100 - 100 tisíc Kč
- porovnáním s částkou 140 tisíc Kč na platy zaměstnanců sportovního zařízení
(multifunkčního areálu) táto částka je velmi neúměrná - určitě přehodnotit.

Hudební činnost - Obecní pivní slavnosti - 10 tisíc Kč
- V sousední obci se koná v měsíci září Radegastův den, není důvod, aby obec
Dobrá konkurovala, a navíc se zde pivo nevaří. Nesouhlas se zařazením akce do
rozpočtu.
V kapitolách rozpočtu kulturní a sportovní akce obce jsou uvedeny komise rady, které
mají požadavek na finanční prostředky. Vzhledem k tomu, že komise jsou komisemi
rady, pak je na radě aby se k těmto požadavkům vyjádřila formou usnesením, které
kulturní a sportovní akce zařadí do rozpočtu.
Kontrolní výbor doporučuje přehodnotit /Zásady…/ způsob přidělování finančních
prostředků a účelu pro zájmové organizace včetně kontroly. Finančnímu výboru, aby
do svého programu zařadil jejich kontrolu dodržování. Vyhodnocení čerpání
finančních prostředků a účelnosti zařadit jako součást zprávy závěrečného
vyúčtování rozpočtu.
ad 4) Příští jednání kontrolního výboru – 18.12. 2012 v 17:00.
Program: Hodnocení činnosti KV za rok 2012
Příprava plánu práce na rok 2013
- členové si proto připraví náměty na činnost KV
Dne 23.11. 2012 v Dobré
Zapsal: Jiří Kaňok
Jiří Kaňok vr.
předseda KV

