
Zápis č. 04/12  z 11. jednání Kontrolního výboru ZO konaného dne 28.05.2012 

Přítomni: Jiří Kaňok 

Magda Otčenášková 

Ondřej Novák 

Ing. Václav Moskva 

Hosté:  Bohuslav Sikora 

Nepřítomen: Ing. Jan Krupa - omluven 

 

 

 Jednání začalo v 16:03 hod. Žádný s členů KV nevznesl jakoukoliv námitku proti svolání 
jednání KV. 

K minulému zápisu KV nebyly připomínky, považuje se za schválený. 

Předseda Jiří Kaňok navrhnul tento pořad jednání: 

1)   Zpráva o evidenci a vykazování jízd služebními vozidly 

2)   Různé 

 

Pořad jednání byl schválen 4-0-0. 

 
Ad. 1)   
Pan Sikora seznámil členy KV se zprávou pojednávající o evidenci a vykazování jízd 
služebními vozidly. Proběhla rozprava o této zprávě. Bylo zjištěno, že ze strany obce (OÚ) 
neexistují dostatečné kontrolní mechanismy hasičských vozidel, které by kontrolovaly 
evidenci spotřeby PHM a opodstatněnost jízd, atd.  
 
       Usnesení KV č. 04/12/1 

KV navrhuje zajistit ze strany obce kontrolní mechanismus evidence a 
vykazování jízd hasičskými vozidly. 

       Návrh byl schválen 4-0-0 
 
Ad. 2)  
 

 Předseda KV podal informaci o výběrovém řízení na revitalizaci školy. 

 Příští jednání kontrolního výboru – 25.06.2012 v 16:00. 
   
 
Dne 28.05.2012 v Dobré 
Zapsal: Ondřej Novák 
                                                                       
                                                                                    Jiří Kaňok vr. 
                          předseda KV 
 
Přílohy: 
Zpráva o evidenci a vykazování jízd služebními vozidly 
 



Obec Dobrá, správa majetku 
 
Pro kontrolní výbor předkládá :  Bohuslav Sikora,správce 
                                                   Magda Otčenášková - KV 
 

 
1.  Zpráva o evidenci  a vykazování jízd služebními vozidly 

    
Stav  automobilové techniky a hospodaření s ní 
Obec Dobrá , potažmo obecní úřad Dobrá vlastní 2 osobní automobily a 1 nákladní-
skříňový automobil 
 
1/  Hyundai i 30CW – SPZ 6T1 4208, r.v.2009 
2/  ŠKODA Felicia LXI – SPZ FMR 3361 , r.v. 2000 
3/  CITROEN Berlingo – skříňový SPZ 3T3 7230 , r.v. 2005 
 
 
Technické prohlídky: Všechna vozidla  jsou způsobilá jízdy , 
 Příští STK :              ad1/    30.7.2013 
                                  ad2/    21.4. 2013                            
                                  ad/3     7.7. 2013 
 

Servisní prohlídky :  Tyto jsou prováděny v termínech Jaro – podzim , autoservis 
Nondek- Mlčák  Dobrá , vedena servisní knížka 
Citroen Berlingo  - prohlídky v autorizovaném servise Citroen FM 
Za technické i servisní prohlídky a dodržování jejich termínu zodpovídá p. Bohuslav Sikora 
- správce  
 
Tank : uvedená vozidla čerpají benzín Super 95, o čerpání PHM veden záznam v knize 
jízd. Kontrolní doklady od čerpacích stanic PHM jsou uloženy na finančním odboru u p. 
M.Kolkové a na jejich zadní straně je vždy napsaná tím , kdo čerpá PHM SPZ daného 
vozidla. 
Počet ujetých km – rok 2011:   Hyundai i 30CW ………  20 379 Km 
                                                    Škoda Felicia……………  4 147 Km 
                                                    Citroen Berlingo………   15 898 Km 
 
Pojištění :  Všechna 3 vozidla mají zákonné i havarijní pojištění sjednané dle výběrového 
řízení makléřskou firmou SATUM  Czech a to u ČP 
Vyřizování pojistných událostí řeší správce obce p. Bohuslav Sikora  
 
Jízdy  : jsou vykonávané dle potřeby a na základě písemné žádosti příslušného referenta 
 
Žádost  - žádanky: schvaluje a podepisuje vedoucí příslušného odboru , vedoucí  
správního odboru , popřípadě  starosta, místostarosta  
 
KNIHA JÍZD :  ke každému vozidlu náleží KNIHA JÍZD, kde žadatel zapíše čas odjezdu, 
lokalitu – místo do kterého jede, spolujezdce – pokud nějakého veze, počáteční stav 
tachometru .  Následně příjezd do obce Dobrá – čas ,  stav tachometru a počet ujetých 
km. Vše podepíše jako řidič. 
 
 



Hodnocení – kalkulace :   každý měsíc – poslední den v měsíci , nebo první den 
následujícího měsíce jsou v každé Knize jízd sečteny km, načerpaný benzín a 
zkontrolovány jízdy dle žádanek jízd. Sečteny jsou zvlášť jízdy referentů (služební), a 
zvlášť jízdy soukromé(p. starosta) a tyto pak předány na finanční odbor  k  
vyúčtování. Na finančním odboru je rovněž smlouva , která opravňuje starostu užívat 
referenční vozidlo i pro soukromé účely. 
Tyto úkony provádí správce – Bohuslav Sikora, který i  doplní  případně  chybějící  
ukazatele. 
 
 
Zvláštní povolení – referenční zkoušky :  každý uživatel – řidič obecního (referenčního) 
vozidla musí vlastnit kromě řidičského  oprávnění i zároveň  tzv. referenční průkaz pro 
řízení  těchto vozidel. Školení a  zkoušky po kterých oprávnění (průkaz) referent získá  
jsou prováděné  každé 3 roky v autoškole JISKRA – školitel p. Kreuzinger. 
 
Za celý vozový park zodpovídá správce Bohuslav Sikora a také řidič p. Jiří David. 
 
 
Zprávu pro kontrolní výbor obce Dobrá zpracoval a předkládá správce Bohuslav Sikora. 
 
 
Zpracoval :                                   Bohuslav Sikora , správce 
Dne 23.5.2012 

 
 
 
 


