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Zápis č. 4/07 z jednání kontrolního výboru konaného dne 16 .05.2007  
 
Přítomni:  Jiří Kaňok 
  Jiří Hofman 
  Vítězslav Pantlík 
   
Omluveni:  Václav Lehnert    
  Jana Golíková (do 17:10) 
 
Hosté:  Ing. Kolková (finanční odbor) 
 
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 plněná usnesení KV 
3. Úkoly z OZ, rady, komisí  
4. Prověrková činnost 
5. Průběžná informace SKD-1 
6. 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  - Kontrola kanalizace SKD-1 trvá. Stálý člen 
VŘ za KV – nutno dohodnout se zastupitelstvem.   
 
Ad. 3.: Úkoly z OZ – OZ schválilo plán kontrol tak jak byl navržen. Ze zápisů rady 
obce Dobrá nevyplynul po KV žádný úkol. Žádný úkol nebyl KV udělen ani žádnou 
komisí.   
 
Ad. 4.: Prověrková činnost – k jednotlivým kontrolám KV byli delegováni členové 
KV či FV. Předseda KV předal první pověření ke kontrole. Po dohodě s pracovníky 
obecního úřadu a kontrolorů budou provedeny jednotlivé kontroly. 
  
Ad. 5.: Průběžná informace SKD-1  - Mgr. Pantlík přednesl zprávu o činnosti 
kontrolní komise pro kontrolu kanalizace SKD-1. Zpravil přítomné, že je připravena 
závěrečná zpráva, která musí být už jen dolaďena mezi kontrolory. Zpráva bude 
předložena na červnovém jednání KV a poté ji KV zpracuje pro červnové jednání 
zastupitelstva. 
 
Ad.7.: Různé – V různém přednesla ing. Kolková závěry auditu, který provedl 
finanční úřad. Byly shledány dvě nesrovnalosti, které ve své podstatě nejsou většími 
závadami a jsou pouze administrativním pochybením. V případě, kdy bude obec 
prodávat či kupovat pozemky a nebude sama podávat návrh na katastr nemovitosti je 
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nutné žádat, aby prodejce či nabyvatel těchto pozemků neprodleně sdělil obci Dobrá, 
kdy návrh na zápis do katastru nemovitosti podal fyzicky na katastr nemovitostí.  
 
Usnesení KV č. 01/07/04  
 
Kontrolní výbor vzal ústní podaní závěru z auditu na vědomí a doporučuje zástupcům 
obce, aby při jednání s prodávajícími či nabyvateli od nich požadovali informaci o 
datu, kdy bude podán návrh na zápis do katastru nemovitostí. 
Schváleno  3-0-0 
 
 
Zapsal: Vítězslav Pantlík  
 
       Jiří Kaňok 
                předseda KV 
 


