
Zápis č. 18/1  z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 10.12.2018  
 
Přítomni:   Jiří Kaňok 
   Ing. Jan Krupa 
                        Marcel Bednář 
                        Magda Otčenášková 
                       Jan Fasuga  
Za OÚ    
ved. odborů:   Martina  Gorošová 
                       Marcela Kolková 
                       Ing. Tomáš Chýlek 
      Jednání započalo v 16:00 hod. Žádný z členů KV nevznesl jakoukoliv námitku proti svolání 
jednání KV.  
                    Program: 1) jednací řád výborů zastupitelstva obce Dobrá 
                                    2) různé  
                                      - rámcový plán   
                                      – materiály pro ZO                                                            
        Předseda předložil návrh na stálého zapisovatele zápisů z kontrolních výborů, Jana Fasugu.  
Usnesení KV č. 01/18/1  
KV schvaluje stálého zapisovatele zápisů z kontrolních výborů, Jana Fasugu.  
Návrh byl schválen 4-0-1  
 
Ad 1)  Předseda seznámil členy se složením KV tak jak jej schválilo zastupitelstvo obce.  
         Seznámil členy s posláním, činnosti a se systémem práce kontrolního výboru, kde  jednací 
        řád je normou, který upravuje přípravu, způsob jednání a rozhodování výboru a 
         zabezpečování plnění jeho usnesení, vymezuje postavení, pravidla kontrolní činnosti a 
         náplně. Na jednání  byli přítomni vedoucí odborů. Byla dohodnuta spolupráce 
         na vypracování zpráv a podkladových materiálů pro jednání KV.  
 
Usnesení KV č. 01/18/2  
Členové KV berou na vědomí „Jednací řád výborů zastupitelstva obce Dobrá“ 
Schváleno 5-0-0 
 
Ad 2)  Různé:  
Rámcový plán 

- Členům byl předložen návrh tvorby  rámcového plánu kontrolního výboru na rok 2019. 
Rámcový plán včetně zodpovědnosti členů KV za předložení vypracovaných zpráv  bude 

projednáno na příštím KV.  Zprávy budou vypracovány pracovníky OÚ. Předkládat ji bude 

člen KV společně se zpracovatelem na jednání výboru, dle termínu uvedeného v 
rámcovém plánu. Spolupráce OÚ a KV bude zajišťována prostřednictvím Odboru 
správního, paní Gorošovou.  

            Předseda KV přednesl návrh, aby se KV scházel dle potřeby 5-6 za rok.  Termíny budou          
 upřesněny.     
Materiály pro ZO 

- Předseda  informoval členy o konání 1. ZO dne 17.12.2018. Ved. Odboru finančního 
Marcela Kolková odpověděla na dotazy k rozpočtu a ing. Tomáš Chýlek k investičním 
akcím.  

- Byl učiněn dotaz, co obnáší  spoluúčast obce na akci „Rytíři nebes“ pořádanou firmou Jewa 
u příležitosti osvobození obce. Odpověď na dotaz bude dána na příštím jednání KV.         

                                                
 
 
 Zapsal: Jan Fasuga                                                                    
                                                                                     Jiří Kaňok  vr. 
                       předseda KV 
 
 


