
Zápis č. 7/15 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 9.11.2015 

 

Přítomni:  

Jiří Kaňok 

Magda Otčenášková 

Ing. Ludmila Baranová 

Ing.Jan Krupa 

 

Omluven: 

p.Bednář 

 

Za obec: 

p.Sikora 

Mgr. Milan Stypka 

 

Jednání započalo v 16:05 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 zápisu ze 6. jednání kontrolního výboru 

2) Zpráva o BOZP -  dle plánu kontrol, který byl  schválený na jednání KV 9.2.2015. 

3) Materiály pro jednání OZ. 

4)   Různé 

 

Pořad jednání byl schválen 4-0-0. 

 

Ad. 1)  Byl projednán zápis ze 6. jednání kontrolního výboru, ke kterému nebyly připomínky, 

KV  jej tedy  schválil.    

 

Usnesení KV č. 07/15/1 
KV schvaluje zápis z jednání ze dne 7.9.2015. 

 

Schváleno 4-0-0. 

 

Ad. 2) Pan Sikora  předložil zprávu o BOZP. Ke zprávě nebyly vzneseny připomínky. 

Na dotaz k  Požárnímu řádu obce, jeho vydání stanoviska  vyšším orgánem, členové 

KV požaduji předložení  písemné odpovědí tohoto orgánu. Maji zato,  že na tento 

orgán  se nemělo obracet  jelikož nebyl kompetentní  sdělovat stanovisko.      

 

Usnesení KV č. 07/15/2 
KV bere na vědomí  "Zprávu o BOZP a předkládá zprávu zastupitelstvu obce. 
 Návrh na usnesení pro ZO: 
Zastupitelstvo obce Dobrá bere na vědomí  " Zpráva o BOZP 

 

Schváleno 4-0-0. 

 

 

 

 



Ad. 3) Byly projednány materiály k jednání ZO Dobrá.  

 

Usnesení KV č. 07/15/3 
- KV bere na vědomí materiály k projednání ZO Dobrá. KV doporučuje schválit přijetí 

bankovního úvěru od ČS s nejvýhodnějšími podmínkami.  

- KV doporučuje schválit podporu ve výši 5% úspěšným žadatelům „kotlíkové dotace“ 

z obecního rozpočtu. 

- KV doporučuje ZO Dobrá schválit zásady pro poskytování  odměn členům výborů a 

komisí.  

 

Schváleno 4-0-0. 

 

Ad.4)  Pan místostarosta poskytl členům KV informace o provozu sběrného dvora, o 

personálním obsazení obsluhy sběrného dvora. Dále KV informoval o investiční akci – 

rekonstrukce hasičské zbrojnice.  

 

Usnesení KV č. 07/15/4 
KV bere na vědomí informaci o otevření a provozu sběrného dvora a o průběhu rekonstrukce 

hasičské zbrojnice. 

 

Schváleno 4-0-0. 

 

Zapsala: Ing. Ludmila Baranová 

 

                                                                                                       Kaňok Jiří vr. 

                      předseda KV 

 

 

Přílohy:   Zpráva o BOZP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Obec Dobrá 
 
Pro kontrolní výbor předkládá:  Bohuslav Sikora, správce Obce Dobrá 

Zpráva o dodržování zásad BOZP a PO – OÚ Dobrá  

   Na obecním  úřadě pracuje v současné době 15 kmenových zaměstnanců  (včetně 
starosty a místostarosty), z tohoto stavu jsou 3 zaměstnanci v dělnické profesi. 
   Kromě stálých zaměstnanců pracuji na úřadu  pracovníci z ÚP FM , tzv. VPP ( 4). 
Každý nový zaměstnanec  musí projít  vstupním školením BOZP – provádí p. Sikora  
 Další školení BOZP a PO pak následuje vždy na podzim v daném roce – 
každoročně a provádí  ho  firma Kontra Fire , s.r.o. z Karviné, včetně školení řidičů na 
referenční vozidla 
   Veškeré spisy týkající se BOZP jsou vedené p. Sikorou , včetně záznamu o školení 
různých profesí a skupin. ( práce s motorovou pilou, strunovými sekačkami, práce ve 
výškách , atd. ), včetně záznamu o  školení řidičů na referenční vozidla.  
Pokud dojde k nějakému, byť i drobnému  poranění , nebo úrazu zaměstnance , tak 
vše je zaznamenáno do Knihy úrazů, která je umístěna v lékárničce na chodě OÚ . 
Lékárnička  se průběžně doplňuje. V ní je také kniha PRVNÍ POMOC– návod, 
instrukce jak v daném případě postupovat. 
Rovněž  jsou prováděné kontroly a revize – elektro, plynových zařízení a tlakových 
nádob , komínů a spalinových cest, hasicích přístrojů ( jejich umístění je výrazně 
označeno v celé budově) , dále semaforů, hromosvodů, El. zabezp. Systému. 
Jednou za 3 roky dochází na kontrolu BOZP na OÚ inspektor krajské inspekce BOZP 
Ostrava. 
   O požární bezpečnosti je vedena Požární Kniha (založena u p. Sikory) – poslední 
záznam o školení PO je z 6.10.2015. V tomto roce je ještě plánovaná pravidelná 
prohlídka budov , umístění hasicích přístrojů a požárních poplachových směrnic.  Ve 
všech budovách je zmiňované umístěno na viditelných místech (hasící př. i požární 
poplachové  směr.)  
   V místnostech se zvýšeným požárním nebezpečím – Archív- je vyvěšen požární 
řád.  
Požární řád Obce Dobrá byl schválen MVČR je umístěn u starosty Obce Dobrá 
  
Dobrá 2.11.2015                                       : Bohuslav Sikora – správce majetku 
 
 
 
 


