
 

Zápis č. 10/07 z jednání kontrolního výboru konaného dne 1 2.12.2007  
 
Přítomni:  Jiří Kaňok 
  Václav Lehnert 
  Jiří Hofman  
  Vítězslav Pantlík 
 
Jednání započalo v 17:00 hod. Žádný s členů KV nevznesl jakoukoliv námitku proti svolání jednání KV a 
proto předseda KV pokračoval v jednání.  
 
Předseda Jiří Kaňok seznámil členy s programem jednání:  
 
1. Zápis KV 
2. Kontrola plnění usnesení KV, rady, OZ 
3. Předložení kontrolních zpráv o kontrolách   
4. Různé 
 
Nikdo z členů kontrolního výboru nedoplnil program jednání.  
 
Ad.1.:  Zápis KV  – jako zapisovatel byl navrhnut Mgr. Pantlík.  
Tento návrh byl schválen 4-0-0.  
 
Ad.2.:  Kontrola pln ění usnesení KV, rady, OZ  
Materiály pro zastupitelstvo byly podány.  
 
Zápis z  10. jednání zastupitelstva nebyl doposud umístěn na internetové stránky obce, přes odkaz na 
zápis z 10. jednání zastupitelstva se dostane občan na zápis z 9. jednání zastupitelstva obce.  
 
Stálý člen ve výběrových komisích za KV doposud není najmenován. Zatím bylo jen jedno jmenování ad 
hoc pro výběrové řízení na vodovod. ZO přijalo usnesení, kde člen KV má být pro výběr ve všech 
výběrových řízeních, které obec činí, nejen pro výběrová řízení dle zákona o zadávání veřejných 
zakázek. 
 
Ad.3. Předložení kontrolních zpráv o kontrolách    
Kontrole zásad bezpe čnosti práce a požární  ochrany  - zpráva o kontrole BOZP a PO byla 
předložena za ZŠ a MŠ. Odpovědná osoba na obci za tuto oblast nebyla doposud kontaktována, 
v pondělí 17.12.2007 pan Lehnert bude jednat s panem Sikorou. Další kontroly nadále pokračují či 
budou započaty podle schváleného plánu kontrol. 
 
Pan Hofman zmínil, že při periodické kontrole smluv se mohl vyjádřit odpovědný pracovník přímo při 
provádění samotné kontroly k některým nedostatkům či nejasnostem. Mgr. Pantlík však sdělil, že 
vzhledem k tomu, že kontroly probíhaly mimo úřední den a většinou od 5 hodin do pozdních večerních 
hodin, na obci nebyl již nikdo, kdo by se k tomu mohl vyjádřit. Na obci již byla pouze paní uklízečka. 
 
Ad. 4.:  Různé  
Předseda KV informoval o tom, že jednání ZO Dobrá, které se bude konat dne 17.12.2007 bude 
rozhodovat také o finančních darech pro členy KV, kteří nejsou členy zastupitelstva. Sdělil jejich výši a 
důvod rozdělení. 
 
Dále byly dohodnuty předběžné termíny setkání KV na 23.1., 20.2., 19.3., 23.4., 21.5. a 18.6., s tím že 
bylo navrhnuto, aby se KV scházel například jedenkrát za 6 týdnů.   
 
Předseda KV dále poděkoval členům KV za celoroční přínosnou spolupráci. 
 
Zapsal: Vítězslav Pantlík  
 
       
                                                                                Jiří Kaňok 
                předseda KV 


