
Zápis č. 21/17 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 11.12.2017 
 
Přítomni:   Jiří Kaňok 
                  Ing. Ludmila Baranová 
                  Magda Otčenášková 
 
Za OÚ Dobrá:  Marcela Kolková 
 
Omluveni:  Marcel Bednář 
                   Ing.Jan Krupa 
    
 
Jednání započalo v 16:00 hod. Nebyly připomínky k poslednímu zápisu z jednání, které 
proběhlo dne 13.11.2017. 
 
Předseda Jiří Kaňok navrhnul tento pořad jednání: 

1) Projednání materiálů pro jednání ZO Dobrá 

2) Návrh rámcového  plánu činnosti KV na rok 2018 

3) Hodnocení činnosti KV za rok 2017 
 
Ad. 1) Paní Marcela Kolková podala vysvětlení k bodům jednání ZO týkajících se finančního 
rozpočtu na rok 2018 a zodpověděla dotazy. 
 
 Usnesení: KV bere na vědomí materiály pro jednání ZO Dobrá.                                                                                  
Schváleno 3-0-0. 
 
Ad. 2) Pan Jiří Kaňok seznámil členy s návrhem rámcového plánu činnosti na rok 2018. 
Návrh byl projednán a doplněn.   
Usnesení: KV schvaluje rámcový plán činnosti na rok 2018             Schváleno 3-0-0. 
 
Ad3)  Předseda KV zhodnotil práci KV za uplynulý rok a  vyzvedl dobrou spolupráci se 
zaměstnanci OÚ. 
Usnesení: KV bere na vědomí hodnocení práce KV za rok 2017.                                    
Schváleno 3-0-0. 
 
Příloha: Plán činnosti kontrolního výboru na rok 2018 
 
 
Zapsala: Ing. Ludmila Baranová  
Kaňok Jiří vr. předseda 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Rámcový plán  činnosti kontrolního výboru obce Dobrá na rok 2018 

Předkládá: Jiří Kaňok 

 
Únor   
1. Rámcový plán  činnosti kontrolního výboru obce Dobrá na rok 2016 

    P:  předseda                                                                                                                
2. Zpráva z úseku dodržování správních lhůt při vyřizování stížností a podnětů 

    občanů.  
    P:   člen výboru (Jiří Kaňok)    +   OÚ 
                                                                                                                             
Březen   

1. Zpráva z úseku výběru místních poplatků 

    P:  člen výboru ( ing. Ludmila Baranová)     +   OÚ   
2. Zpráva o práci výjezdové jednotky SDH Dobrá, systém používání požárních     
vozidel.  
    P: člen výboru (Ing.Ludmila Baranová) + OÚ 
                                                                                                                                                                                                                                                                              
Duben   
1. Zpráva  o výběrových řízení Veřejných zakázek. 
P:  člen výboru ( ing. Jan Krupa)  +   OÚ 
1.  Zpráva o vysazování dřevin financovaných z rozpočtu obce Dobrá. 
P:  člen výboru ( ing. Ludmila Baranová )  +   OÚ                                                                                           
                                                                              
Červen   
1.  Zpráva  o vyhodnocení zimní údržby cest 
P:  člen výboru (Magda Otčenášková, Marcel Bednář)  +   OÚ                      
2.  Zpráva o evidenci  a vykazování jízd služebními vozidly vč. SDH 

P:  člen výboru  (ing. Ludmila Baranová)  +   OÚ 
                                                                                                                                               
Září                                                                                

1.Vyhodnocení činnosti KV za rok   2018 

P: předseda                                                                                                                     

Důvodová zpráva  
 

   V plánu činnosti kontrolního výboru (KV) jsou uvedeny hlavní body jednání a úkoly, 
které je třeba plnit v průběhu roku. Návrh je hrubým vodítkem pro činnosti KV a  
v následujícím období může být před každým zasedáním KV doplňován a 
upřesňován dle dané situace, potřeb a požadavků. 
   Do září 2018 má KV v plánu celkem 5 jednání. Přesné termíny budou upřesněny 
na prvním jednání KV v únoru 2018. 

Na každém programu jednání bude projednán zápis KV z posledního jednání za 
účelem jeho schválení a provedena kontrola plnění přijatých usnesení KV a  zpráva o 
kontrole plnění usnesení rady a zastupitelstva obce (ZO). V bodu Různé pak  
iniciativní náměty, stížnosti, připomínky.                                                         

11.12.2017 


