
Zápis č. 1/07  z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 7.2.2007  
 
Přítomni:  Jiří Kaňok 
  Jana Golíková 
  Jiří Hofman 
  Vítězslav Pantlík 
 
Omluven:  Václav Lehnert  
 
Jednání započalo v 17:15 hod. Žádný s členů KV nevznesl jakoukoliv námitku proti svolání 
jednání KV a proto předseda KV pokračoval v jednání. Předseda Jiří Kaňok seznámil členy se 
složením KV a dále seznámil KV s kontakty na členy KV.  
 
Kaňok J.  737 139 659  
Golíková J. 724 177 609 
Hofman J. 602 354 150 
Lehnert V. 604 304 728  
Pantlík  V. 604 979 300 
 
Předseda KV dal návrh aby se KV scházel 1x měsíčně a navrhl termíny. Paní Golíková se pro 
tento návrh vyslovila, s tím že v obci je mnoho problémů, které je nutno řešit. Stejný názor 
zastával též pan Hofman, s tím že by si KV měl někdy sednout i nad reformou daňového 
systému, kdy obci budou sníženy daňové příjmy. Byly dohodnuty termíny setkání KV, a to 
vždy v úterý – 6.3., 10.4., 15.5. a 19.6.   
 
Předseda KV navrhl plán kontrol. Tento bude členům nakopírován k připomínkování a na 
příštím jednání KV bude dopracován a schválen.  
 
KV se vznáší požadavek na radu obce, že u veškerých Výběrových řízení, které bude obec 
provádět by měl být alespoň jeden člen KV. Stálého člena jmenuje KV, poté co tento návrh 
podpoří zastupitelstvo obce. 
 
KV počal projednávat problém kontroly FÚ ohledně vrácení části dotace na kanalizaci. KV 
tak jak mu ukládá usnesení č.  4/2/07 OZ ze dne 29.1.2007, požaduje po radě obce, aby 
připravila a  předložila následující dokumenty v co nejkratším termínu KV : 
 

- smlouva se SFŽP a dodatky k ní, 
- veškerou korespondenci se SFŽP a případně se stavebním úřadem, 
- smlouva s dodavatelem stavby a dodatky k ní, 
- rozhodnutí rady obce a zápisy z jednání rady obce od doby, kdy byla započata stavba 

kanalizace až do doby uzavření dodatku se SFŽP v roce 2005 - jedná se tedy o 
rozhodnutí a zápisy z let 2000-2005, 

- usnesení zastupitelstva obce Dobrá za stejné období - tj. od 2000 - 2005. 
      -     stavební povolení a  kolaudační rozhodnutí 
 
Pan Hofman předložil článek k obdobnému problému, kde obec Vejprtice na Plzeňsku 
vyhrála spor o vrácení dotace až prostřednictvím rozhodnutí Krajského soudu v Plzni, kdy 
toto rozhodnutí bylo potvrzeno i Nejvyšším správním soudem v Brně. KV pověřil pana 
Pantlíka, aby se pokusil sehnat dokumenty k tomuto případu. 
KV dohodl, že k této kontrole přizve i pana Jaromíra Carbola a pana Milana Kwaczka, jako 
odborníky z praxe.  
 
Příští kontrolní výbor se sejde podle potřeby, aby dále řešil problémy spojené s kontrolou FÚ 
ohledně vrácení dotace na kanalizaci.  
 
Zapsal: Vítězslav Pantlík           Jiří Kaňok 
                předseda KV 


