
Zápis č.10/20 z jednání kontrolního výboru ZO konaného dne 14.12.2020 

Přítomni : Jiří Kaňok 
                   Jan Fasuga 
                   Magda Otčenášková 
                   Jan Krupa 
 Nepřítomen: Marcel Bednář  
           
 Jednání započato v 16,05 hodin. Žádný s členů KV nevznesl jakoukoliv námitku proti svolání jednání 
kontrolního výboru 
      K minulému zápisu kontrolního výboru nebyly připomínky, považuje se tedy za schválený. 
Schváleno   4-0-0 
    
   Předseda kontrolního výboru Jiří Kaňok, přivítal všechny členy KV a navrhnul tento pořad jednání : 

1) Vyhodnocení práce kontrolního výboru za rok 2020 
2) Návrh plánu práce kontrolního výboru pro rok 2021 

  
Pořad jednání byl schválen 4-0-0 
 
Ad.1) Vyhodnocení práce kontrolního výboru za rok 2020 
 
    Vyhodnocení práce KV za rok 2020 provedl předseda KV p. Kaňok. Za rok 2020 proběhly 4 řádné 
zasedání s téměř 100 procentní účasí členů. Zasedání a jednotlivá činnost byla značně ovlivněna 
situací Covid. Z tohoto důvodu neproběhlo zasedání dne 6.4.2020 jak bylo v rámcovém plánu, avšak 
jednotlivé zprávy z tohoto zasedání byly projednány v následujícím zasedáni. Bylo projednáno a 
zpracováno 9 usnesení KV, 3 usnesení pro obecní zastupitelství. Na jednotlivých zprávách se podíleli 
všichni členové KV s tím, že jak pracovníci tak volení členové Obecního zastupitelstva a rady obce 
vycházeli vstříc při jejich zpracování, zejména pak ing. Chýlek. Celkově shrnuto, kontrolní výbor splnil 
celý plán práce na rok 2020. 
         
Usnesení KV č.10/1 
KV bere na vědomí  Vyhodnocení práce kontrolního výboru za rok 2020 
Návrh byl schválen 4-0-0 
 
Ad.2) Návrh plánu práce KV na rok 2021 

Slovo si opět bere předseda KV p. Kaňok, který předběžně navrhuje termíny zasedání KV na 

rok 2021 a to v měsíci únor, duben, červen, září, říjen a prosinec 2021, kdy konkrétní den 

zasedání bude upřesněn na zasedání KV v měsíci únoru 2021. 

V následné diskusi jednotlivých členů, které předseda KV vyzval k přednesení námětu náplně 

práce KV pro rok 2021, byly předběžně navrženy tyto : 

- Konkrétní projednání plánu práce KV na rok 2021 – navrhuje se účast starosty obce a 

vedoucí odboru p. Gorošové T: 2/2021 provede předseda KV p. Kaňok 

- Na úseku stížnosti a podnětů občanů za rok 2020 – p. Otčenášková T: 4/2021 

- Na úseku prodeji, pronájmu pozemků a nemovitostí za období 2017-2020, případně 

nákupy pozemků a nemovitostí ze strany obce Dobrá. ( důvody, výše a přiměřenost 

ceny, celkové zdůvodnění). – p.Bednář T:4/2021 



- Na úseku zimní údržby (vyhodnocení zimního období 2020-2021, tudiž zasedání  

9/2021). Na jakém podkladě údržba vyjíždí, celková organizace, plán údržby, náklady 

skutečné proti plánu.- p. Fasuga T: 6/2021 

- Na úseku nákladů na elektrickou energii, vody a plynu, porovnání za období 2017-

2020, nikoli v Kč, ale měrných jednotkách, následné zdůvodnění případně rostoucí 

křivky, či nadměrné spotřebě v jednotlivých obdobích. –p.Bednář T: 10/2021 

- Na úseku bezpečnostní situace v obci Dobrá, nejlépe aby zde spolupracoval, jako 

předkladatel starosta obce Dobrá. – p. Fasuga T: 4/2021 

- Podle situace Covid, tzv. kontrolní výjezdní zasedání  Knihovna Dobrá, nebo Základní 

škola. p. Kaňok, Otřenášková T : 9/2021 

- Na úseku činnosti sběrného dvora v roce 2020 – p. Otčenášková T: 6/2021 

- Na úseku tzv. nerealizovaných projektů, jejich využitelnost, hospodárnost, jak již bylo 

projednáno v 10/2020, opět předložit přehlednou tabulku asi p. Chýlek jako 

v minulém období. P. Fasuga – T: 10/2021 

- Na úseku místních poplatků, nájemné za rok 2020 p. Fasuga –T:6/2021 

- Na úseku využitelnosti peněžních darů a dotací – zda je doložen jejich účel, nikoli jen 

se spokojit s tím, že se nějaké organizaci poukáže částka, ale na co – písemné 

doložení. P. Krupa T: 10/2021 

- Na úseku činnosti školní kuchyně – organizace, kalkulace jídel, sestavení jídelníčků, 

celkový ekonomický výsledek za školní rok 2020 p. Krupa – T: 10/2021 

- Vyhodnocení práce KV v roce 2021 p. Kaňok – T 12/2021 

- Předběžný plán práce a náměty KV v roce 2022 p. Kaňok – T 12/2021 

- Další návrhy a konkrétní rozdělení úkolů bude projednáno na zasedání KV 2/2021 

Obsah , termíny a předkládající členové KV jsou předběžní, bude upřesněno na 

zasedání KV 2/2021 –předloží p.Kaňok 

Usnesení KV č.10/2 
KV bere na vědomí návrh plánu práce na rok 2021 
Návrh byl schválen 4-0-0 
 
Usnesení KV č.10/3 
Návrh na usnesení pro ZO 
Zastupitelstvo obce Dobrá bere na vědomí zápis č. 10/2020 z jednání KV zastupitelstva obce Dobrá 
ze dne 14.12.2020 včetně návrhu plánu práce KV na rok 2021, jakož i vyhodnocení práce KV za rok 
2020 
Návrh byl schválen 4-0-0 
 
Zasedání ukončeno dne 14.12.2020 v 17,22 hodin. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Celkový souhrn Usnesení z jednání 10. Kontrolního výboru ze dne 14.12.2020 
 
Usnesení KV č.6/1 
KV bere na vědomí  Vyhodnocení práce kontrolního výboru za rok 2019 
 
Usnesení KV č.10/2 
KV bere na vědomí návrh plánu práce na rok 2021 
 
Usnesení KV č.10/3 
Zastupitelstvo obce Dobrá bere na vědomí zápis č. 10/2020 z jednání KV zastupitelstva obce Dobrá 
ze dne 14.12.2020 včetně návrhu plánu práce KV na rok 2021, jakož i vyhodnocení práce KV za rok 
2020 
 
 
Zapsal: Jan Fasuga                                                                                             Jiří Kaňok v.r. 
                                                                                                                               Předseda KV    
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