
Zápis č. 03/11  z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 10.3.2011  

Přítomni:  Jiří Kaňok 
                      Ondřej Novák 
                      Václav Moskva 
                      Magda Otčenášková 
                      Ing. Jan Krupa 
Host:     Marcela Kolková 
 

Jednání začalo v 16:00 hod. Ţádný s členů KV nevznesl jakoukoliv námitku proti 
svolání jednání KV. 
K minulému zápisu KV nebyly připomínky, povaţuje se tedy za schválený. 
Předseda Jiří Kaňok navrhnul tento pořad jednání: 
                 1) Kontrola plnění usnesení KV 
                 2) Zpráva pro KV – platby nájemného, místní poplatky 
                 3) Kontrola plnění usnesení ZO k pověření KV ke komplexnímu posouzení 
                     administrace stavební zakázky „ Regenerace/revitalizace ZŠ v Dobré- 
                      vestavba nad pavilonem B“ 
                 4) Kontrola usnesení ZO a rady obce 
                 5) Různé 
 

Ad. 1) 
Ing. Krupa podal informaci o probíhající kontrole revitalizace školy, proběhly 3 schůze 
pracovního týmu a závěrečná zpráva bude zpracována do příštího jednání KV. 
 

Usnesení KV č. 03/11/1 
KV bere na vědomí probíhající kontrolu „komplexního posouzení administrace 
stavební zakázky regenerace/revitalizace ZŠ v Dobré – vestavba nad pavilonem 
B“. 
Návrh byl schválen 5-0-0 
 

Ad. 2)  
Proběhla rozprava o zprávách, které vypracovala na základě zadání kontrolního 
výboru paní Otčenáškové, referentka finančního referátu paní Kolková. Předseda KV 
navrhnul vylepšit  formu a obsah zpráv zpracovávaných zaměstnanci obecního úřadu 
pro KV. A to tak, aby bylo i laikovi v dané oblasti patrné, co která zpráva sleduje. 
 

Usnesení KV č. 03/11/2 
KV bere na vědomí zprávy pro KV o platbách nájemného a o místních 
poplatcích na rok 2011. 
Schváleno 5-0-0 
Usnesení KV č. 03/11/3 
KV požaduje zlepšit formu a obsah zpráv vypracovávaných zaměstnanci 
obecního úřadu a zprávu předkládat vedoucím úředníkem obecního úřadu. 
Schváleno 5-0-0 
 

Ad. 4)  
Předseda KV seznámil členy o kontrole plnění přijatých usnesení ZO   a rady 1 - 13   
ZO bylo přijato celkem 11 bodů usnesení. Uloţeno k plnění 2 body. Z toho splněno 
jedno a jedno usnesení trvá ke splnění není zde stanoven termín plnění.    
Rada obce přijala celkem 73 usnesení. Splněno 28 a trvá ke splnění 6 usnesení. 
 

Usnesení KV č. 03/11/4 
KV bere na vědomí zprávu o provedené  kontrole plnění usnesení rady obce 1-
13 a ZO. 
 

 



Ad. 5)  
Předseda KV  předloţil osnovy pro vypracování zpráv o výběrových řízeních na 
zakázky zadaváné obci a příspěvkových organizací  a vyhodnocení zimní údrţby 
cest k diskusi a dolplnění. 
Do různého členové kontrolního výboru nic nenavrhli. 
 
Usnesení KV č. 03/11/5 
KV schvaluje o osnovy (téze) pro vypracování zpráv o výběrových řízeních na 
zakázky zadaváné obci a příspěvkových organizací  a vyhodnocení zimní 
údržby a obrací se na starostu obce o zajištění součinnosti OÚ na vypracování 
zprávy a jejím předložení do KV na jeho dubnovém jednání. 
Schváleno 5-0-0 
 
Zapsal: Ondřej Novák  
 
                                                                       
                                                                                     Jiří Kaňok 
                     předseda KV 
 

 

Přílohy:  - Zpráva pro KV – platby nájemného, místní poplatky 
              - Kontrola usnesení ZO a rady obce 
              - Osnovy (téze) pro vypracování zpráv o výběrových řízeních na zakázky 
                zadaváné obci a příspěvkových organizací  a vyhodnocení zimní údrţby  
 

 

 

 

 

 

 

 


