
Zápis č. 1/13  z 15. jednání Kontrolního výboru ZO konaného dne 25.2.2013 

Přítomni: Jiří Kaňok 

Magda Otčenášková 

Ing. Jan Krupa 

                        Ing. Václav Moskva 

Omluven:       Mgr. Ondřej Novák 

Hosté:            Mgr. Milan Stypka  

                      Marcela Krestová 

 Jednání začalo v 16:00 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 dodržování správních lhůt při vyřizování stížností občanů za rok 2012 

2)  Informace o zpracování územního plánu a investiční výstavbě na rok 2013 

3)  Rámcový plán činnosti kontrolního výboru na rok 2013 

4)  Různé 

Pořad jednání byl schválen 5-0-0. 

Ad. 1)   

Zprávu podala Marcela Krestová. Z podané zprávy vyplynulo, že všechny stížnosti byly řešeny ve 

lhůtách stanovených zákonem. U osobně podaných stížností se nezasílá vyrozumění o přijetí 

stížnosti. 

Osobně podaných stížností bylo 7. 

Písemně podaných bylo 4 z toho: 

- v jednom případě byla zaslána do 8 dnů pozvánka na další jednání 

- v jednom případě bylo odpovězeno dalším dnem, jelikož podání bylo učiněno i na úřad 

vyššího stupně, což je krajský úřad 

- ve dvou případech podání následovala odpověď. 

  
  Usnesení KV č. 01/13/1 

           
   KV bere na vědomí                                           Návrh byl schválen 4-0-0 
 

Ad. 2)  
Podrobnou informaci o zpracování územního plánu a investiční výstavbě na rok 2013 podal 

místostarosta Mgr. Milan Stypka. Proběhla rozprava a dotazy k tomuto bodu jednání. 

 

Ad. 3) 

Členové KV v čele s předsedou se dohodli na následujícím rámcovém plánu činnosti na rok 2013 a 

termínech schůzí: 

 

25.2.  Zpráva o dodržování správních lhůt při vyřizování stížností občanů za rok 2012 

             OÚ - Marcela Krestová 

             Informace o zpracování územního plánu a investiční výstavbě na rok 2013 

             Místostarosta Mgr. Milan Stypka 



 

22.4.    Kontrola systému dopravy obce Dobrá,          

            Vyhodnocení zimní údržby         

            OÚ správce  – Bohuslav Sýkora              

            KV -  ing. Václav Moskva 

 

20.5.   Zpráva z kontroly nájemních, kupních, podnájemních smluv obce Dobrá,    

           OÚ- 

           KV- Mgr. Ondřej Novák, Magda Otčenášková 

10.6.  Zpráva z kontroly na úseku požární ochrany                  

          OÚ - 

          KV- ing. Jan Krupa, 

 

21.10. Zpráva z kontroly na úseku evidence veřejných zakázek a výběrových řízení.  

           OÚ- Řízková  

           KV Mgr. Ondřej Novák, ing. Václav Moskva 

 

18.11. Zpráva z úseku sociálním a zdravotním 

           OÚ -           

           KV- Magda Otčenášková 

18.12  Vyhodnocení  Plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2013 

          a návrh rámcového plánu činnosti kontrolního výboru na rok 2014 

          KV- Jiří Kaňok 

 

Tento návrh je hrubým vodítkem pro činnost KV  a  v následujícím období  bude před každým    

 zasedáním  KV doplňován a upřesňován dle dané situace a potřeb. Zprávy, které jsou předkládány  

KV dle plánu práce odpovědnými pracovníky OÚ, by mněly zhodnotit stav, zjistit nedostatky a 

klady a navrhnout řešení. KV počítá s úzkou spolupráci s vedením obce na jejich zpracování 

odpovědnými pracovníky OÚ.  

Na každém programu jednání bude projednán zápis KV z posledního jednání za účelem jeho 

schválení a provedena kontrola plnění přijatých usnesení KV a  zpráva o kontrole plnění usnesení  

rady a zastupitelstva obce (ZO). V bodu Různé pak  iniciativní náměty, stížnosti, připomínky.   

 

  Usnesení KV č. 01/13/2 

  
  KV navrhuje ZO : 
  ZO  schvaluje rámcový plán činnosti KV na rok 2013         Návrh byl schválen 4-0-0 
                              
 
 

Ad. 4) 

Členové se dohodli na předběžných termínech schůzí a na čase  16.00 hodin    

Předsedou byla podána informace ze zápisů rady obce a o jejich plnění usnesení. 

 

Příloha: Zpráva o dodržování správních lhůt při vyřizování stížností občanů za rok 2012 

 

Dne 25.2.2013  

Zapsal: Jiří Kaňok                                                                                       

                                                                                          Jiří Kaňok vr. 

                          předseda KV 

 



 

Obec Dobrá, správní odbor 

 

 
Zpráva o dodržování správních lhůt při vyřizování stížností občanů za rok 2012 

 
 
Pro kontrolní výbor předkládá: Marcela Krestová 

 

 

V roce 2012 bylo podáno celkem 11 stížností občanů (méně než v r. 2011 – 14). 

 

Vyřízeny jsou všechny.  

 

Řešily se stížnosti na neposkytnutí informací dle z.č. 106/1999 Sb., sousedské vztahy, 

opakovaně na referentku stavebního úřadu, na křídlatku, na znemožnění přístupu 

k nemovitosti a k umístění mobilního domu. 

 

Všechny stížnosti byly řešeny ve lhůtách stanovených zákonem, což je 60 dnů. 

U osobně podaných stížností se nezasílá do 10 dnů vyrozumění o přijetí stížnosti. 

Osobně podaných stížností bylo 7. 

Písemně podaných bylo 4 z toho: 

- v jednom případě byla zaslána do 8 dnů pozvánka na další jednání 

- v jednom případě bylo odpovězeno dalším dnem, jelikož podání bylo 

učiněno i na úřad vyššího stupně, což je krajský úřad 

- ve dvou případech podání následovala odpověď. 

 

 

Podklady jsou založeny v kanceláři podatelny, starosty v jednom případě u paní 

Řízkové, referentky ŽP. 

 

 

V Dobré 25.02.2013 

 
 


