Zápis

z

Přítomni: lng. P. Brotánek,

jednání Kontrolního výboru obce Dobřejovice
č. 5 ze dne 27.IL.2ot9
L. Sejk, lng. P.

Michálek

Předseda kontrolního výboru lng' Pavel Brotánek jako předsedající
zahájiljednání a konstatoval, že
jednání je usnášeníschopné,z jednání
bude pořízen audiozáznam pro potřebu zápisu, přítomni
všichni členové,sdělil návrh programu jednání.
Návrh programu jednání:
1. Kontrola zápisů a plněníusneseníč.10,č'1].,
č'12 a č.13
2. Kontrola vedení a aktuálnosti seznamu smluv

3. Kontrola vedení a aktuálnosti seznamu oZV
4. Stanovení termínu následujícího jednání KV
5. Stanovení kontrol na následujícíjednání KV

Předsedající se dotázal, zdali má někdo návrh na doplnění programu
Žaanĺ1, návrh nebyl Vznesen.

Hlasování o programu jednání:

Pro:3, Proti:0, Zdržel se:0
Program byl schválen.
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Kontrola zápisů a usnesení Zo č.10, č.11. č.12 a č.13

Kont.ol" plnění u'ne'"ní'e ."'"dání Zo č. 10'" dn" 25.6.2019

KV konstatuje, že zápis byl kontrolován na předešlémjednání KV,
tudížse již zabýval kontrolou plnění
usnesení. Dle kontrol usnesení ze Zo trvá splnění usnesenídle zveřejněných
zápisů zeZo:

2079/10/os.

Kontrola zápisu a plnění usnesení ze zasedání Zo č.11 ze dne 12.9.2019

KV konstatuje, že při kontrole tohoto zápisu nenalezl žádný nedostatek.
Dle kontrol usnesení ze Zo bylo splněnívšech přijatých usneseníoznámeno
na následujících jednání

1

KV konstatuje, že při kontrole tohoto zápisu nenalezl
ž'ádný nedostatek.

Trvá splnění usnesení dle zveřejněných zápisri ze Zo:
2o1g/12/1'7,2olrg/I2l72

Kontrola zápisu ze zasedání Zo č.13 ze dne 14.11.2019

KV konstatuje, že při kontrole tohoto zápisu nenalezl
žádný nedostatek.

Kontrolu plnění usnesení provede KV na svém následujícím jednánĹ
po zveřejnění následujícího

zápisu

zeZo.

Souhrn usnesení z předchozích kontrol KV, ke kteným neby|o
ke dni kontroty dle bodu kontrola
usnesení na Zo oznámeno splnění, či jejich naptnění trvá:
2oI9 / 07 / 09, zolg / 07 / L6, zo]rs / to / os, zoLg rz rL a 2or9
/
/
/ 12 /

rz.

2.

KV konstatuje, seznam smluv je veden a dělen dle typu smluv
na:

Smlouvy o energiích od 27.7.L992
Smlouvy provozní od 5.10.1999
Smlouvy mandátní, veřejnoprávní a příkazní od 30.8.2011
Smlouvy o dílo od 5.5.201].
Smlouvy o věcných břemenech od 22'6.2OL7
V seznamu je uveden název smlouvy, s kým je smlouva uzavřena
a počátek, případně ukončení
smlouvy. Seznam smluv je průběžnědoplňován. V době kontroly byl vytvářen seznam
nájemních
smluv,

3.

Kontrola vedení a aktuálnostiseznamu oZV

KV konstatuje, seznam oZV je veden. V seznamu je uveden název vyhlášky, datum platnosti
a

účinnosti, počet stran, datum časového intervalu oznámenína úřednídesce, použitíprávních norem

a datum platnosti vyhlášky'

Platné i archivní (již neplatné) oZV jsou zveřejněny na webu obce včetně jejího znění v oddílu právní
předpisy obce.
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4

Stanovení termínu následuiícího iednání KV

KV si stanovuje řádný termín následujícího jednání na 26.2.2079
od ].8:00 na

oÚ

Hlasování:
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:

Stanovení termínu jednání byto schváleno
5.

Stanovení kontrol na následuiícíiednání

Na následujícíjednání KV, si stanovil KV následující program kontrol:

1.

Kontrola zápĺsůa plnění usnesení č. L3, č. 14, č' 15 a č. 16
Kontrola řešenía evidence žádostídle zákona ě.1o6/IgggSb. o svobodném přístupu
l
informacím
Kontrola výročnízprávy o poskytování informací dle zákona č. 1o6/].99sb', o svobodném
přístupu k informacím

2'
3'

Dalšíbody kontroly budou navrženy na základě přijatých usnesení, návrhu
členůKV, či pověření

zastupitelstvem.

HlasovánÍ:

Pro: 3, Proti:0, Zdržel se 0:
Návrh kontrol byl schválen

Přílohy zápisu:

1)

Prezenčnílistina

V Dobřejovicích dne 27.I7.2ot9

Zapsal předseda KV: lng. P. Brotánek

ověřilčlen KV:

L. Sejk

ověřilčlen KV: lng. P. Michálek
Převzal:

...

(sta rosta

)

ĺl,}..,

.......... dne:

4.ł-l-zoę
3

PrezenčníIi stina

kontrolní výbor d ne 27.11 .2oL9

Podpis

Jméno

lng.Pavel Brotánek

Luboš Sejk

lng. Petr Michálek

il/

