
Zápis č.6/19 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 16.12.2019 
Přítomni : Jiří Kaňok 
                   Jan Fasuga 
                   Magda Otčenášková 
                   Jan Krupa 
                   Martin Bednář  
 
      Jednání započato v 16,05 hodin. Žádný s členů KV nevznesl jakoukoliv námitku proti svolání 
jednání kontrolního výboru 
      K minulému zápisu kontrolního výboru nebyly připomínky, považuje se tedy za schválený. 
Schváleno   5-0-0 
      
 Předseda kontrolního výboru Jiří Kaňok navrhnul tento pořad jednání : 
Vyhodnocení práce kontrolního výboru za rok 2019 
Návrh plánu práce kontrolního výboru pro rok 2020 
 
Pořad jednání byl schválen 5-0-0 
 
 Vyhodnocení práce kontrolního výboru za rok 2019 provedl předseda KV p. Kaňok. 
Za rok 2019 proběhlo 5 řádných jednání kontrolního výboru s celkovou účastí : Jiří Kaňok účast 
100%,p. Otčenášková 100%,p. Krupa 78 %, p. Fasuga 78 % a p. Bednář 60%. Absence u jednotlivců 
byla řádně omluvená. Bylo projednáno a zpracováno 9 usnesení KV, 4 usnesení pro obecní 
zastupitelství. Bylo zpracováno celkem 8 zpráv, mimo jiné bylo vyžádáno vyjádření formou dotazu 
k pořádané akci „ Rytíři nebes „ průběžně doplněná zpráva k provedení tzv. víceprací na stavebních 
projektech v průběhu roku. Dále byla doplněna zpráva předložená ing. Chýlkem a to k vedení 
provozních knih referentských vozidel Obce Dobrá. Na jednotlivých zprávách se podíleli všichni 
členové KV s tím, že jak pracovníci tak volení členové Obecního zastupitelstva a rady obce vycházeli 
při vypracování zpráv vstříc. 
 
Usnesení KV č.6/1 
KV bere na vědomí  Vyhodnocení práce kontrolního výboru za rok 2019 
 
Návrh byl schválen 5-0-0 
 
Návrh plánu práce kontrolního výboru pro rok 2020 
Návrh plánu práce kontrolního výboru na rok 2020 předkládá předseda KV p. Kaňok, 
V plánu je pět zasedání KV a to v měsících únor, duben, červen, říjen a prosinec 2020, kdy konkrétní 
termíny budou předloženy na příštím zasedání – únor 2020, které upřesní předseda KV.  
Předběžně se přiklání k zpracování zpráv na těchto úsecích a termínech, bude upřesněno na zasedání 
KV únor 2020. 
 
Zpráva z úseku vyřizování stížnosti a podnětů občanů  2019 
T: Únor 2020 P: bude upřesněno  
Konečný rámcový plán činnosti kontrolního výboru obce Dobrá na rok 2020 
T: Únor 2020, provede předseda KV 
 
Zpráva na úseku bezpečnosti práce a požární ochrany, vedení záznamu o proškolení, dodržování 
pracovní kázně, její kontrola, zejména pak u pracovníků VP. 
T: Duben 2020 P: bude upřesněno 
Zpráva z úseku dohody o pracovních činnostech pracovníků a zaměstnanců obce Dobrá 
T: Duben 2020 P: bude upřesněno 



 
Opětovná zpráva k používání referentských vozidel, zejména pak vedení knih jízd a vykazování 
soukromých jízd, zejména pak jejich proplácení. 
T : Červen 2020 P: bude upřesněno 
Zpráva na úseku tzv. zmařených projektů, jejich využitelnost a hospodárnost za období 2014-2019 
T: Červen 2020 P: bude upřesněno 
 
Zpráva z úseku plateb nájemného a věcných náležitostí nájemných smluv obce i příspěvkových 
organizací  za rok 2019, rovněž v rámci této zprávy předložení namátkově vybraných subjektů. 
T: Říjen 2020 P: p. Fasuga 
Zpráva z úseku místních poplatků z roku 2019 
T: Říjen 2020 P: p. Fasuga 
Zpráva o činnosti sběrného dvora za rok 2019 
T: Říjen 2020 P: p. Otčenášková 
 
Vyhodnocení práce kontrolního výboru za rok 2010 
Návrh plánu práce kontrolního výboru pro rok 2021 
T: Prosinec  2020 P: p. Kaňok 
 
Přesné termíny zasedání jakož předkladatele jednotlivých zpráv a hosté budou upřesnění na příštím 
zasedání únor 2020. 
 
Závěrem předseda KV poděkoval všem členům KV za provedenou práci v roce 2019 a popřál do 
dalšího roku 2020. 
                                      
Usnesení KV č. 6/2 
Kontrolní výbor bere na vědomí: Návrh plánu práce kontrolního výboru pro rok 2020 
 
Návrh byl schválen 5-0-0 
 
Usnesení KV č.6/3 
Návrh na usnesení pro ZO 
Zastupitelstvo obce Dobrá bere na vědomí Zápis č. 6 z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva obce 
Dobrá ze dne 16.12.2019 včetně. návrhu plánu práce kontrolního výboru pro rok 2020 a vyhodnocení 
práce kontrolního výboru za rok 2019 
 
Návrh schválen 5-0-0 
Zasedání ukončeno dne 16.12.2019 v 17,20 hodin. 

 

 
Zapsal: Jan Fasuga                                                                                              Jiří Kaňok v.r. 
                                                                                                                               Předseda KV 
 
  
 
 
 
 
 
 



Celkový souhrn Usnesení z jednání 6. Kontrolního výboru ze dne 16.12.2019 
 
Usnesení KV č.6/1 
KV bere na vědomí  Vyhodnocení práce kontrolního výboru za rok 2019 
 
Usnesení KV č. 6/2 
Kontrolní výbor bere na vědomí: Návrh plánu práce kontrolního výboru pro rok 2020 
 
Usnesení KV č.6/3 
Návrh na usnesení pro ZO 
Zastupitelstvo obce Dobrá bere na vědomí Zápis č. 6 z jednání Kontrolního výboru zastupitelstva 
obce Dobrá ze dne 16.12.2019 včetně. návrhu plánu práce kontrolního výboru pro rok 2020 a 
vyhodnocení práce kontrolního výboru za rok 2019 
 
 
Zapsal: Jan Fasuga                                                                                             Jiří Kaňok v.r. 
                                                                                                                               Předseda KV    
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