Zápis

z

iednání Kontrolního v'ýboru obce Dobřejovice
č.6 ze dne 26.2.2ot9

Přítomni: lng. P. Brotánek,

L. Sejk,

lng' P. Michálek

Předseda kontrolního výboru lng' Pavel Brotánek jako předsedajícízahájiljednánía konstatoval, že
jednáníje usnášeníschopné,z jednání bude pořízen audiozáznam pro potřebu zápisu, přítomni
všichni členové,sdělil návrh programu jednání.

Návrh programu jednání:
1. Kontrola zápisů a plněníusneseníč.13,č.14, č.15 a č.16
2. Kontrola řešenía evidence Žádostídle zákona č. 1o6/1999Sb. o svobodném přístupu k informacím
3. Kontrola rĺýročnízprávyo poskytování informacídle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu
k informacím

4. Stanovenítermínu následujícího jednání KV

5' Stanovení kontrol na následujícíjednání KV

Předsedající se dotázal, zdali má někdo návrh na doplnění programu.
Žaaný návrh nebyl Vznesen.
Hlasování o programu jednání:

Pro: 3, Proti:0, Zdržel se: 0

Program byl schválen.

1.

Kontrola zápisů a usnesení Zo č.13, č.14. č.15 a č.16

Kontrola plnění usnesení ze zasedání Zo č. 13 ze dne 14.11.2019

KV konstatuje, že zápis byl kontrolován na předešlém jednání KV, tudížse jĺžzabýval kontrolou plnění
usnesení. Dle kontrol usnesení zeZo je o trvání splnění usnesení informováno v zápisech ze

zastupitelstva.

1

Kontrola zápisu a otnění usnesení ze zasedání Zo č.14 ze dne 12.12.2019

KV konstatuje, Že při kontrole tohoto zápisu nenalezl žádný nedostatek. Dle kontrol usnesení
o trvání splnění usnesení informováno v zápisech ze zastupitelstva.

zezo je

Kontrola zápisu ze zasedání Zo č.15 ze dne 9.1.2020

je
KV konstatuje, že při kontrole tohoto zápisu nenalezl žádný nedostatek' Dle kontrol usnesení ze Zo
o trvání splnění usnesení informováno v zápisech ze zastupitelstva.

Kontrola zápisu ze zasedání Zo č.16 ze dne 13.2.2020

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

Kontrolu plnění usnesení provede KV na svém následujícímjednání, po zveřejnění následujícího
zápisu

zeZo.

2.

Kontrola řešení a evidence žádostídle zákona č. 106'1999Sb. o svobodném Dřístupu k informacím

za
KV konstatuje, že při kontrole řešení evidence nenalezl žádný nedostatek. Úhrady nákladů
poskytování
za
úhrad
poskytování informací nebyly po žadatelíchpožadovány. Pří kontrole sazebníku
povinné
informací bylo zjištěno, že je stanoven sazebník pro rok 2016' Přĺ kontrole webu v sekci
plán je
povodňový
zároveň zjištěno, že zcela chybí informace ke krizovému plánu a

informace bylo
naposledy revidován V roce 20L3 ajiž neníaktuální.

Žádosti jsou zveřejněny na webu obce včetně jejich vyřízení. Jde o následujícížádosti:

28'Ż.2oI9 Žádost o informace k místnímureferendu 2017
8.4.ŻoLg Žádost o poskytnutí výročnízprávy dle 5 18 lnfZ za rok 2017

3'6'2019 Žádost o informace k revitalizaci rybníku Skalník
6.6.2019 Žádost o podk|ady určenézastupitelům od advokátní kanceláře - zamítnuta
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-7
6.6'20L9 Žádost o podklady určenézastupitelům - částečnězamítnuta, žadatelem podáno odvolání
proti rozhodnutí
20.8.2019 Žádost o informaci, zda uvedený subjekt v minulosti podal vůčiobci nabídku ve smyslu
veřejných zakázek.
4.10.2019 Žádost o informaci zdali byla obec akcionářem společnosti Středočeská Plynárenská,
a.s.
KV doporučuje aktualizovat sazebník úhrad za poskytování ĺnformací.Revidovat povodňový plán
a

doplnĺt krizový plán.
Hlasování:

Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:

Doporučení bylo schváleno

3.

Kontrola v,ŕročnízpráw o poskvtování informací dle zákona č. 1o6/1999sb.. o svobodném přístupu
k informacím
KV konstatuje, že v roce 2019 obec obdržela 7 žádostí.U dvou rozhodla o odmítnutí žádosti. Proti

rozhodnutí bylo podáno jedno odvolání. Výročnízpráva byla shledána bez závad.

4.

Stanovení termínu následuiícího iednání KV

KV si stanovuje řádný termín následujícího jednání na 27.5'2020 od 18:00 na

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

Stanovení termínu jednání bylo schváleno

5.

Stanovení kontrol na následuiící iednánĺ

Na následujícíjednáníKV, si stanovil KV následující program kontrol:

1.
2.
3.

Kontrola zápisů a plnění usnesení č. 16, č. 17 a č' 18
Kontrola doporučeníastavu povodňového plánu
Kontrola doporučení a stavu krizového plánu
3

oÚ

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 26.2.2020

Zapsal předseda KV: lng. P. Brotánek

ověřilčlen KV:

L. Sejk

ověřilčlen KV: lng. P. Michálek
Převzal: .......
(starosta)

dne:
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Prezenčnílistina

kontrolní výbor dne

Jméno

lng.Pavel Brotánek

Luboš Sejk

lng. Petr Michálek

26

.2.2o2o

Podpis

