Zápis

z

jednání Kontrolního výboru obce Dobřejovice
č,.7 ze dne 27.5.2o2o

Přítomni: lng. P. Brotánek,

L. Sejk, lng. P.

Michálek

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

Návrh programu jednání:

]..

2.
3.
4.
5.

Kontrola zápisů a plnění usneseníč.16, č.17 a č.18
Kontrola stavu povodňového plánu
Kontrola stavu krizového plánu
Stanovenítermínu následujícího jednání KV
Stanovení kontrol na následující jednání KV

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

Pro:3, Proti:0, ZdrŽel se: 0
Program byl schválen.

1.

Kontrola zápisů a usnesení Zo č.16. č.17 a č.18

Kontrola pInění usnesení ze zasedání zo č. 16 ze dne 13.2.2o2o

KV konstatuje, Že zápis byl kontrolován na předešlém jednání KV, tudížse již zabýval kontrolou plnění

usnesení. Dle kontrol usnesení ze Zo je o trvání splnění usnesení informováno v zápisech ze
zastupitelstva.

1

Kontrola zápisu a p|nění usnesení ze zasedání Zo č.17 ze dne 12.3.2020

KV konstatuje, že u hlasování k usnesení 2o2oh7/08je chybně uveden počet hlasujícíchproti.
Ačkoliv v závorce je správně uveden jmenný seznam čtyř hlasujících zastupitelů, je v číselném
vyjádření uvedeno, že proti hlasoval pouze jeden. Dle kontrol usnesení ze Zo je o trvání splnění

usnesení informováno v zápisech ze zastupitelstva.

Kontrola zápisu ze zasedání Zo č.18 ze dne 14.5.2020

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

Kontrolu plnění usnesení provede KV na svém následujícím jednání, po zveřejnění následujícího
zápisu ze70.

2.

Kontrola stavu povodňového plánu

KV konstatuje, že povodňový plán je z listopadu 2013 a již je neaktuální. Počet obyvatel obce

uvedených sez827 osob výrazně zvýšil na cca' L2oo,což' činnínavýšení o 45 %. Uvedená hlídková
služba, povodňová komise je také již neplatná' Potencionální ohroženísplachy z důvodu výstavby
nových lokalit a u|ic také nereflektuje aktuálnístav.
KV doporučuje aktualizovat povodňouŕ plán.
Hlasování:
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:

Doporučení bylo schváleno

3.

Kontrola stavu krizového plánu

KV konstatuje, že krizový plán nenívůbeczřízen.

KV doporučuje vytvoření krizového plánu'
Hlasování:
Pro: 3, Proti: 0, Zdržel se 0:

Doporučení bylo schváleno
2

4.

Stanovení termínu následuiícího iednání t(V

KV si stanovuje řádný termín následuj ícíhojedná nína2l'Lo.Żo2O od 18:00 na

oÚ

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

Stanovení termínu jednání bylo schváleno

5.

Stanovení kontrcl na následuiící iednání

Na následujícíjednáníKV, si stanovil KV následující program kontrol

L.
2.

Kontrola zápĺsůa plněníusneseníč't8, č,.79, č,.20 a č,.Ż1
Kontrola záborů veřejných prostranswí.

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

zastupitelstvem.

Hlasování:
Pro: 3, Proti: Q Zdrželse 0:
Návń kontrcl byl schválen

Přílohy zápisu:

1)

PrezenčníIistĺna

V Dobřejovicích dne 27.5.2o2o
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Sejk
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