
Zápis č. 8/07 z jednání kontrolního výboru konaného dne 17 .10.2007  
 
Přitomni:  Jiří Kaňok 
  Václav Lehnert 
  Jiří Hofman 
  Vítězslav Pantlík 
  Jana Golíková  
 
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. Různé 
 
Nikdo z členů kontrolního výboru nedoplnil program jednání.  
 
Ad. 1.: Zápis KV  – jako zapisovatel byl navrhnut Mgr. Pantlík.  
Tento návrh byl schválen 5-0-0.  
 
Ad. 2.: Kontrola pln ění usnesení KV  – kontroly nadále pokračují či budou započaty 
podle schváleného plánu kontrol. Na příštím jednání KV bude předložena první 
z periodických kontrol smluv. Pan Kaňok informoval o posledním jednání ZO a 
přijatých usneseních vyplývajících z kontroly kanalizace. 
 
Ad. 3.: Různé – V různém se probralo, co bychom mohli dále dělat jako poradní 
orgán ZO. Nutno vyřešit dopravu v obci konečným způsobem jak občané navrhovali 
zákazem vjezdu těžkých nákladních vozidel. Dále je nutno sledovat vývoj kolem 
ubytoven.  
 
Dále je potřeba vyřešit dopravní situaci na Řečisku – v souvislosti s výstavbou tam 
nastanou problémy, nehledě na to, že se tam již nyní staví, zřejmě v rozporu se 
schváleným územním plánem  – nutno vyřešit s ing. Kocichem. Dokud nebude 
vyřešena kapacita vozovek, jejich šíře, atd. neměla by obec svolit s výstavbou. Měla 
by předejít budoucím problémům. 
 
Obec by měla učinit víc kroků ve věci vyhledávání dotačních titulů, měla by je plně 
využívat, například na vodovod na Vrchy mohla být využita dotace a zřejmě toto 
nebude využito, což je na újmu obci. 
 
Také se probíralo, zda škola bude napojena na internet i poté, co MŠMT zrušilo 
dotace a placení připojení internetu do škol. Škola však dle informací nemá internet 
od Telefonica O2, takže toto by neměl být problém. 
 
Zapsal: Vítězslav Pantlík  
 
       Jiří Kaňok 
                předseda KV 


