Záp:ls z jednání Kontrolního v'ýboru obce Dobřejovice

č. 8 ze dne 21.10.2o2o

Přítomni: lng. P. Brotánek, L' Sejk, lng. P. Michálek
Předseda kontrolního výboru lng' Pavel Brotánek jako předsedajícízahájiljednánía konstatoval, že
jednání je usnášeníschopné,z jednání bude pořízen audiozáznam pro potřebu zápisu, přítomnĺ

všĺchničlenové,sdělil návrh programu jednání.

Návrh programu jednání:

L.
2.
3.
4.

Kontrola zápisů a plnění usnesení č.].8, č.].9, č.2o a
Kontrola záborů veřejných prostranství
Stanovenítermínu následujícího jednání KV

č'.2L

Stanovení kontrol na následujícíjednání KV

Předsedající se dotázal, zdali má někdo návrh na doplnění programu
Żaanĺ1 návrh nebyl Vznesen.

Hlasování o programu jednání:

Pro: 3, Protĺ:0, Zdrželse: 0
Program byl schválen.

L.

Kontrola zápisů a usnesení Zo č.18, č.19' č.20 a č.21

Kontrola pInění usnesení ze zasedání Zo č. 18 ze dne 14.5.2020

KV konstatuje, že zápĺs byl kontrolován na předešlémjednání KV, tudížse již zabýval kontrolou plnění
usnesení. Dle kontrol usnesení ze Zo je o trvání splnění usnesení ĺnformováno v zápisech ze
zastupitelstva.

1

Kontrola záoisu a oInění usnesení ze zasedání zo

ć.-1

ze dne t1-.6.2O2O

KV konstatuje, že přikontroletohoto zápisu nenalezl Žádný nedostatek. Dle kontrol usnesení zeZo je
o trvánísplnění usnesení informováno v zápisech ze zastupitelstva'

Kontrola záoisu a plnění usnesení ze zasedání Zo č

ze dne 10.9.2020

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

Kontrola zápisu ze zasedání Zo č.21 ze dne 8.10.2020

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

Kontrolu plnění usnesení provede KV na svém následujícím jednání, po zveřejnění následujícího
zápisu zeZo'

2.

Kontrola záborů veřeiných prostranství

KV konstatuje, že kontrolovalplnění vyhlášky č.2/2oL9 o místníchpoplatcích zaužíváníveřejného
prostranství za rok2oI9 a 2020. Seznam záborů a rekĺam uveden v tabulkách níže.Ża rok 20L9
uveden pouze výčet plateb, skutečný stav již dohledat nelze.Za rok2o2o byl porovnáván aktuální
stav se stavem v evĺdenci. U evidovaných záborů a reklam byl shledán nedostatek u položek
označených ,,není řešeno" ve sloupci ,Stav kontroly evĺdence" . Ve všech případech se jedná o
neevidovánítěchto položek a tím nevybíránípoplatkůdle vyhlášky kromě pozemku parc. č. 684. U
pozemku parc. č. 684 je účtovánpoplatek firmě optreal, avšak předmětný pozemek není ve vyhlášce
uveden.

Rok 2019
Parc.č.

Specifikace

sgs/1
ulice Jesenická

reklama ZŠNavĺs
reklama geodetická kancelář -p. Bendík
zábor Temo -Telekomunikace a.s

neuvedeno

zábor J.L.T - stavební spol

1.1.6/Z

Ls3/60 a 595/10

reklama salon - pí. Novosadová
reklama MARTINADO s.r.o
zábor pouť - květen

1s3l60 a 595/10

zábor pouť - říjen

17612

sgs/1.6

2

Rok 2020
Parc.č.

Specifikace

Stav kontroly evidence

st. L69

budova

nenr reseno

1.s3/6s

reklamy na plotu fotbalového hřiště
kiosek pekárny

nenr reseno

reklamní šĺpky- pekárna

nenr reseno

nent reseno

sw1.

reklama ubytovna
reklama Optreal
reklama Auto-díl s.r.o.

v pořádku

sgs/1.

reklama ZŠNavis

v pořádku

Lr6/2

reklama geodetická kancelář -p. Bendík
reklama salon - pí. Novosadová

v pořádku

11.6/2

7L6
ro74
626

reklama opel/Daewo autododíly
reklama BAR
kontejnery POTEX

461/17

zábor vraky

s73/r

zá

s73/1

zábor p.Přerovský 1.4 -7.5.2o2o

sgs/10
s9s/10
ses/L0
ss1./7

bor

p.

_

řešeno samostatnou smlouvou

v pořádku

nenr reseno

nenl reseno
řešeno samostatnou sm louvou

vrakoviště

Pře rovský 10.3-3

v pořádku

nenr reseno

I.3.2020

v pořádku
v pořádku

KV doporučuje

aktualizovat obecně závaznou vyhlášku č.2l20L9 o místníchpoplatcích o pozemky parc. č.
46LlL7 a parc. č. 684'
vedení obce zajistit dodržování obecně závazné vyhlášky č.2/2oI9 u všech položek
označených,,není řešeno"

Hlasování:
Pro: 3, Proti: 0, Zdrželse 0:
Doporučeníbylo schváIeno

3

3

Stanovení termínu následuiícího iednání KV

KV si stanový řádný termín následujícího jednání po zmírněnícovidového stavu na leden 2021 dle
covidové situace.

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

Stanovení termínu jednání bylo schváleno

4.

Stanovení kontrol na následuiící iednání

Na násĺedujícíjednáníKV, si stanovil KV následující program kontrol:

]..

Kontrola zápisů a plnění usnesení č.2L, č'.22, č.' 23 a č.24

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

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

Návrh kontrol byI schválen
Přílohy zápĺsu:

1)

Prezenčnílistina

V Dobřejovicích dne zL.Io.2o2o

Zapsal předseda KV: lng. P. Brotánek

Převza

l:

(sta rosta

)

łl

I
I

đE)

4

PrezenčníIistina

kontrolní výbor dne 21.10 .2o2a

Podpis

Jméno

lng.Pavel Brotánek

Luboš Sejk

lng. Petr Michálek

ľl

