
Zápis č. 4/08 z jednání kontrolního výboru konaného dne 6. 8.2008  
 
Přitomni:  Jiří Kaňok 
  Jiří Hofman  
  Vítězslav Pantlík 
Hosté:  Ing. Kocich Václav 
 
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  
3. Informace ohledně případné stavby ubytovny  
4. Různé  
 
Nikdo z členů kontrolního výboru nedoplnil program jednání.  
 
Ad. 1.: Zápis KV  – jako zapisovatel byl navrhnut Mgr. Pantlík.  
Tento návrh byl schválen 3-0-0.  
Ad. 2.: Kontrola pln ění usnesení KV, rady, OZ  – kontroly nadále pokračují či budou 
započaty podle schváleného plánu kontrol. Je nutno opět  upozornit na neplnění 
některých usnesení ZO radou obce (zejména 10/19.7.), které byly přijaty na podnět 
KV, dále 13/9.2. Účast na výběru při zakázkách nebyla myšlena kontrolním výborem 
pouze Veřejná zakázka dle zákona o veřejných zakázkách, ale jakákoliv zakázka 
obce na kterou se činí zjišťování ceny, či se obesílají potenciální zájemci. 
Úkol - p. Ka ňok, T: 31.9.2008 
 
Ad. 3.: Informace ohledn ě případné stavby ubytovny 
 
Ing. Kocich poskytl kontrolnímu výboru informace ohledně řízení o umístění stavby 
ubytovny (původně ubytovny pro dělníky). Členové kontrolního výboru se dotazovali 
na další skutečnosti s tím související. Dále bylo poznamenáno, že nebylo dosud 
spln ěno usnesení zastupitelstva obce Dobrá č.9/3.1,3.2, aby obec Dobrá 
odstoupila od budoucí smlouvy na z řízení věcného b řemene na napojení 
ubytovny p řes pozemek obce Dobrá na inženýrské sít ě. Obec m ěla od této 
smlouvy odstoupit dle tohoto usnesení a ne pouze to  nechat „vyšum ět“. 
 
Ad. 4.: Různé  
Pan Hofman sdělil, že dle jeho názoru nebylo jednání posledního zastupitelstva 
v pořádku a to s ohledem na skutečnost, že program měl být schválen pouze 7 členy 
zastupitelstva a poté měli složit slib noví členové zastupitelstva. Tato skutečnost 
bude prověřena, zda nedošlo k porušení zákona o obcích.  
Úkol Mgr. Pantlík – do příštího jednání zastupitelstva nechat prověřit tuto skutečnost.  
 
Zapsal: Vítězslav Pantlík  
 
       Jiří Kaňok 
                předseda KV 


