
 
 
Zápis č. 1/11/1  z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 10.1.2011  
 
 
Přítomni:  Jiří Kaňok 
  Ondřej Novák 
                       Václav Moskva 
  Magda Otčenášková 
                       Ing.Jan Krupa      od 16.10. hod  
 
      Jednání započalo v 16:05 hod. Ţádný s členů KV nevznesl jakoukoliv námitku proti svolání 
jednání KV.  
 
Členové KV obdrţeli materiál pro jednání: 1) Jednací řád výborů zastupitelstva obce Dobrá  
                                                                   2) Rámcový plán činnosti kontrolního výboru 
                                                                   3) Usnesení ZO k  pověření kontrolního výboru  
                                                                        ke komplexnímu posouzení administrace 
                                                                        stavební zakázky „ Regenerace/revitalizace ZŠ  
                                                                        v Dobré-vestavba nad pavilonem B“ 

 
        Předseda předloţil návrh na stálého zapisovatele zápisů z kontrolních výborů, pana Ondřeje 
Nováka.  
 
Usnesení KV č. 01/11/1  
KV schvaluje stálého zapisovatele zápisů z kontrolních výborů, pana Ondřeje Nováka.  
Návrh byl schválen 4-0-0  
 
     Předseda seznámil členy se sloţením KV a dále členové dali své  kontakty pro vzájemnou 
informovanost KV. 
 
Ad 1) Předseda seznámil členy s posláním, činnosti a se systémem práce kontrolního výboru, kde 
Jednací řád je normou, která upravuje přípravu, způsob jednání a rozhodování výborů a 
zabezpečování plnění jejich rozhodnutí, vymezuje postavení, pravidla kontrolní činnosti a náplně 
činnosti výborů. 
Usnesení KV č. 01/11/2  
Členové KV berou na vědomí „Jednací řád výborů zastupitelstva obce Dobrá“ 
Schváleno 5-0-0 
 
Ad 2)  Členům byl předloţen „Rámcový plán činnosti kontrolního výboru na rok 2011“ 
Po rozpravě bylo dohodnuto, kdo bude z členů KV zodpovídat za předloţení vypracovaných zpráv 
uvedených v rámcovém plánu. Zprávy budou vypracovány pracovníky OÚ, které zajistí vedoucí 
úředník OÚ. Člen KV ji předloţí KV na jednání, dle termínu uvedeného v rámcovém plánu, za 
přítomnosti zpracovatele zprávy popřípadě ved. úředníka.   
       Předseda KV dal návrh, aby se KV scházel 1x měsíčně mimo červenec a srpen.  Termíny v 
měsíci budou upřesněny. Bylo dohodnuto, ţe jednání KV budou v budoucnu v pondělky, v 16.00 
hod. Po diskuzi a připomínkách byl schválen.   
Usnesení KV č. 01/11/3  
KV schvaluje „Rámcový plán činnosti kontrolního výboru na rok 2011“. 
a předkládá jej zastupitelstvu obce: 
návrh na usnesení pro ZO  
Zastupitelstvo obce Dobrá bere na vědomí „Rámcový plán činnosti kontrolního výboru 
obce Dobrá na rok 2011“.  
Schváleno  5-0-0.   
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Ad 3) Zastupitelstvo obce svým usnesením 8.1 ze dne 9.12.2010 pověřilo kontrolní výbor 
provedením komplexního posouzení administrace stavební zakázky „ Regenerace/revitalizace ZŠ  
v Dobré-vestavba nad pavilonem B“  
Po rozpravě byla vytvořena pracovní skupina ve sloţení: 
Ing. Jan Krupa, Jaromír Carbol,Ing. Tomáš Chýlek, Mgr. Vítězslav Pantlík 
Tato pracovní skupina provede kontrolu, zpracuje zprávu a předloţí ji KV ke schválení.  
Usnesení KV č. 01/11/4 
Schvaluje plán prověrky - Komplexní posouzení administrace stavební zakázky 
„Regenerace/Revitalizace ZŠ v Dobré-vestavba nad pavilonem „B“, která je přílohou. 
Schváleno:  5-0-0.  Více viz příloha k usnesení KV č. 01/11/4 
 
Ad. 4.: Do různého členové kontrolního výboru nic nenavrhli. 
 
Přílohy:  Jednací řád výborů zastupitelstva obce Dobrá 
               Rámcový plán činnosti kontrolního výboru 
               Příloha k usnesení KV č. 01/11/4 
 
 
 
Zapsal: Ondřej Novák  
                                                                       
                                                                                     Jiří Kaňok  vr. 
                     předseda KV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                  



 
OBEC DOBRÁ 
Kontrolní výbor                                                          
                                                                                      Materiál  č: 
                                                                                      Počet stran: 3     
  

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

pro 2. zasedání  obecního zastupitelstva obce Dobrá, konané dne    
 

 

Věc: Rámcový plán  činnosti kontrolního výboru obce Dobrá na rok 2011 
 

 
 

Obsah:  1) Návrh  usnesení: 
             2) Rámcový plán  činnosti kontrolního výboru  
             3) Důvodová zpráva 
 

                                                       

 

Předkládá:                                Jiří Kaňok, předseda KV 
Zpracoval:                                Jiří Kaňok, předseda KV 
 
 
 
 

Projednáno  v KV  dne:   10.1.2011                                                                                              
 

 

 

 
 
1) Návrh  usnesení: 
Zastupitelstvo obce Dobrá bere na vědomí Rámcový plán činnosti kontrolního výboru obce Dobrá na 
rok 2011  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
V Dobré   10.1.2011 
 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         



2)  Rámcový plán  činnosti kontrolního výboru obce Dobrá na rok 2011 
 

Leden 
1. Seznámení členů KV s prácí v KV 
     předloţí ( P): předseda 
 
2. Rámcový plán  činnosti kontrolního výboru obce Dobrá na rok 2011 
    P:  předseda 
 
3. Kontrolní protokol 
     - Veřejnoprávní kontrola Revitalizace ZŠ – vestavba nad pavilonem „B“ 
     P: předseda                                                                                                                
 

Únor 
1. Zpráva z úseku dodrţování správních lhůt při vyřizování stíţností a podnětů 

    občanů.  

    P:   člen výboru Ondřej Novák   +   OÚ 
 
2. Zpráva o výsledku  - Veřejnoprávní kontrola Revitalizace ZŠ – vestavba nad 
     pavilonem „B“ 
      P:  předloţí předseda pracovní skupiny                                                                    
 

Březen 

1. Zpráva z úseku  plateb nájemného a věcných náleţitostí nájemných smluv obce i  
    příspěvkových  organizací. 
    P:  člen výboru Magda Otčenášková  +   OÚ 
 

2. Zpráva z úseku výběru místních poplatků 
    P:  člen výboru Magda Otčenášková    +   OÚ                                                                                       
                                                                                                                                                                                                                        
Duben 

1. Zpráva  o výběrových řízení Veřejných zakázek. 
P:  člen výboru  Václav Moskva  +   OÚ 
 

2.  Zpráva  o vyhodnocení zimní údrţby cest 
P:  člen výboru Václav Moskva   +   OÚ                                                                                           
 

Květen 

Zpráva o prodeji pozemků obci a nemovitostí z majetku obce 

P:  člen výboru Ondřej Novák   +   OÚ 
 

2. Zpráva o  řádné evidenci všech dokladů, číslování smluv, dodatků smluv a 
    vedení výkaznictví všech prací ve stavebním deníku odsouhlasené stavebním 
   dozorem a  pověřeným zástupcem obce  na jednotlivé investiční akce. 
P:  člen výboru Ondřej Novák   +  OÚ +  přizván  předseda investiční komise                              
 

 

Červen 
1.  Zpráva z úseku sociálního a zdravotního 
P:  člen výboru Magda Otčenášková   +   OÚ + přizván  předseda soc. komise 
 
2.  Zpráva z úseku poţární ochrany   
P:  člen výboru ing. Jan Krupa   +   OÚ                                                                                           
                 
 



Září 

1. Zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2009/10 
2. Zpráva o činnosti ZŠ za školní rok 2009/10 
P:  člen výboru Magda Otčenášková   +  řed. Škol                                                                                          
      
Říjen 

1. Bezpečnostní situace v obci 
P:  člen výboru  Václav Moskva   +   OÚ 
 
2. Zpráva z dodrţování zásad bezpečnosti práce a poţární ochrany   
P:  člen výboru Magda Otčenášková   +   OÚ                                                                                           
 
Listopad 
1.  Zpráva o evidenci  a vykazování jízd sluţebními vozidly 

P:  člen výboru  Magda Otčenášková  +   OÚ 
 

2.  Zpráva z úseku knihovny  

P:  člen výboru  Ondřej Novák  +  ved. Knihovny                                                                                  
 

Prosinec 

1.Vyhodnocení činnosti KV za rok   2011 
2. Rámcový plán  KV na rok 2012 
P: předseda                                                                                                                     

 

3) Důvodová zpráva  

 

   V plánu činnosti kontrolního výboru (KV) jsou uvedeny hlavní body jednání a úkoly, které je třeba plnit 
v průběhu roku. Promítá se zde zejména problematika hospodaření obce, činnosti jednotlivých 
příspěvkových organizací zřízených obci, školství, sociálních věcí, investičních akcí a dalších oblastí 
spojených s ţivotem obce. Tento návrh je hrubým vodítkem pro činnosti KV a  v následujícím období  
bude před kaţdým zasedáním  KV doplňován a upřesňován dle dané situace a potřeb. 
   KV v roce 2011 má v plánu celkem 10 jednání. Měsíční termíny jsou uvedeny v následujícím návrhu 
plánu práce. 

Na kaţdém programu jednání bude projednán zápis KV z posledního jednání za účelem jeho schválení 
a provedena kontrola plnění přijatých usnesení KV a  zpráva o kontrole plnění usnesení  rady a 
zastupitelstva obce (ZO). V bodu Různé pak  iniciativní náměty, stíţnosti, připomínky.   

 


