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Zápis č. 5/07 z jednání kontrolního výboru konaného dne 20 .06.2007  
 
Přítomni:  Jiří Kaňok 
  Jiří Hofman 
  Vítězslav Pantlík 
   
Omluveni:  Václav Lehnert    
  Jana Golíková  
 
Hosté:  Jaromír Carbol 

Milan Kwaczek 
 
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. Závěrečná zpráva z prověrky SKD-1  
5. 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, zápisy z jednání KV umístit na internet – 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.: Závěrečná zpráva z prov ěrky SKD-1  – Mgr. Pantlík přednesl závěrečnou 
zprávu o kontrolní komise pro kontrolu kanalizace SKD-1. Zpráva bude předložena 
pro zářijové jednání zastupitelstva. Zejména je nutno vymezit pravomoci, co má kdo 
na starost a za co odpovídá. Po rozsáhlé diskusi bylo rozhodnuto, že KV zpracuje 
usnesení pro ZO, které bude vyplývat z této kontroly. Ze zprávy vyplývá, že selhal 
celý systém jako takový. Je nutné udělat koncepci povinností a odpovědností 
jednotlivých pracovníků OÚ a plně si uvědomit odpovědnost členů RO a ZO. Je také 
nutné vést dobrou evidenci smluv a dokladů, aby nebyly problémy při případné 
budoucí kontrole – vyhledávání relevantních podkladů atd. 
Usnesení KV č. 05/07/1 
Dopracovat  předloženou zprávu a zpracovat návrh na usnesení pro ZO do 
10.8.2007 
Schváleno:  3-0-0.  
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Ad.5.: Různé  
– KV uložil předsedovi KV, aby předal na obec pověření pro kontrolu, která se 

bude zabývat periodickou kontrolou smluv.  
 Usnesení KV č. 05/07/2 
Předat pověření členům kontrolní skupiny pro kontrolu  „Periodická kontrola smluvních 
vztahů  uzavřených mezi jednotlivými jednáními ZO“ vycházejících ze schválené 
Programové náplně kontrol kontrolního výboru obce Dobrá. 
Schváleno:  3-0-0   

 
- KV se zabýval studií EIA ke zkapacitnění trati – studie je rozsáhlá a případné 
zkapacitnění trati změní tvář obce. Obec jako účastník stavebního řízení musí 
požadovat, aby byly provedeny všechny navrhované úpravy, aby se na něco 
nezapomnělo. 
 
 
Zapsal: Vítězslav Pantlík  
 
       Jiří Kaňok 
                předseda KV 
 


